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Instrukcja użycia
Zwrócić szczególną uwagę

 Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki użytkowania!
Rx only Produkt może być stosowany tylko zgodnie z niniejszą instrukcją użycia przez 

wykwalifikowany personel medyczny.
PAJUNK® nie zaleca żadnych szczególnych metod terapii. Prowadzący terapię 
profesjonalny personel medyczny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z 
produktu oraz dobór pacjentów. 
Oprócz niniejszej instrukcji użycia obowiązują też istotne informacje zgodnie z 
odpowiednią literaturą fachową oraz aktualnym stanem wiedzy i wykształce-
niem personelu.
Nieprzestrzeganie instrukcji użycia skutkuje utratą gwarancji i naraża pacjenta 
na niebezpieczeństwo.
W razie stosowania w połączeniu z innymi produktami należy dodatkowo 
uwzględnić kompatybilność i instrukcje użycia tych produktów. Za decyzję o 
łączonym stosowaniu produktów różnych producentów (o ile nie stanowią one 
wspólnych jednostek terapeutycznych) odpowiada użytkownik. 

 W żadnym wypadku nie wolno stosować produktu, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do kompletności, nienaruszonego stanu lub sterylności pro-
duktu.
 Wolno stosować wyłącznie nienaruszone produkty w nieuszkodzonym opako-
waniu przed upływem podanej na oznakowaniu daty ważności sterylizacji.

Specyfikacja produktu / kompatybilność
  1153-2L250 (  1) Zestaw kaniul biopsyjnych BrainPro do stereotaktycznych 
biopsji mózgu, sterowanych tomografem)
• Dwuczęściowa kaniula biopsyjna Ø 1,8 x 250 mm z bocznym okienkiem 

10 mm, obrotowa
• Strzykawka próżniowa 10 ccm z zaworem dwudrogowym
• Liniał 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Zestaw jednorazowych igieł biopsyjnych typu 
A (patrz informacje o zgodności w ulotce informacyjnej)
• Dwuczęściowa kaniula biopsyjna Ø 1,8 x 250 mm z bocznym okienkiem 

10 mm, obrotowa, z markerem
• Strzykawka próżniowa 3 ml z zaworem dwudrogowym
• Liniał 25 cm

 6000-024-000 (  1) Zestaw jednorazowych igieł biopsyjnych
• Dwuczęściowa kaniula Ø 2,5 x 210 mm z bocznym okienkiem 10 mm, 

obrotowa
• Strzykawka próżniowa 10 ccm z zaworem dwudrogowym
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• Wąż iniekcyjny
• Liniał 25 cm

  1153-4L230 (  1) Zestaw kaniul biopsyjnych BrainPro do stereotaktycznej 
biopsji mózgu zgodnie z Merlo
• Kaniula prowadząca Ø 2,3 x 230 mm, kaskadowa ze sztyletem
• Dwuczęściowa kaniula biopsyjna Ø 1,8 x 260 mm z bocznym okienkiem 10 

mm, obrotowa, z mandrynem wyrzutowym (system kaniul 3-częściowych)
• Strzykawka próżniowa 10 ccm z zaworem dwudrogowym
• Strzykawka próżniowa 3 ml z zaworem dwudrogowym
• Liniał 25 cm

Kompatybilność nasadki: LUER

Przeznaczenie
Pobieranie tkanki mózgowej do celów diagnostycznych

Wprowadzanie kaniul PAJUNK® do ciała może odbywać się też z zastosowa-
niem ultrasonografu, aparatu rentgenowskiego lub tomografu.
Ostrzeżenie:
Kaniula nie nadaje się do diagnostyki MRI!

Wskazania
Biopsja mózgu w związku z prowadzonymi metodami biopsji (np. stereotak-
tyczna).

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania związane ze stosowaniem produktu

W żadnym wypadku nie stosować produktu w razie znanych niezgodności 
materiałowych i/lub znanych wzajemnych oddziaływań między materiałami!

Nie są znane żadne inne przeciwwskazania związane ze stosowaniem produktu.

Przeciwwskazania kliniczne
Ciężkie zwyrodnienia neurologiczne, których wyniki radiologiczne wskazują 
na wysokie ciśnienie w mózgu; pacjenci ze skłonnością do niekontrolowanych 
krwotoków, jeżeli po biopsji nie jest planowana terapia, która może wynikać z 
wyników biopsji. Specyfikacje różnią się znacznie zależnie od wartości referen-
cyjnych dotyczących krzepnięcia krwi; decyzję należy tu podjąć indywidualnie, 
również w zależności od miejsca nakłucia.

Komplikacje
Komplikacje związane ze stosowaniem produktu:
Zgięcie, zatkanie kaniuli, wyciek z kaniuli
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Komplikacje związane ze stosowaniem produktu:
• Ogólne powikłania podczas zabiegu, np. niewydolność serca, encefalopatia 

wątrobowa, zaburzenia oddychania przy podawaniu środków przeciwbólo-
wych lub uspokajających itp.

• Wyniki niediagnostyczne
• Objawowe lub nieobjawowe krwotoki wewnątrzczaszkowe (w związku z 

biopsją lub torem kaniuli), krwawienie w pobliżu urazu punkcyjnego, chro-
niczny krwiak podtwardówkowy, pooperacyjny krwiak doguzowy, krwawie-
nie doguzowe, które należy usunąć operacyjnie lub które powoduje trwały 
paraliż połowiczny, hipertonię wewnątrzczaszkową wskutek krwotoków 
(śmiertelnych).

• Obrzęk okołourazowy, wodogłowie
• Obrzęk mózgu wskutek uszkodzenia żyły korowej poprzez ucisk kości przy 

stosowaniu ramy stereotaktycznej
• Zaburzenia gojenia ran
• Krwawienia z kanału punkcyjnego
• Rozprzestrzenienie się komórek nowotworowych wzdłuż toru biopsyjnego
• Infekcja operacyjna i pooperacyjna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
• Napad padaczkowy (częsty w przypadku biopsji z użyciem ramy)
• Wady neurologiczne, epilepsja, neurologia ogniskowa
• Zakłócenia techniczne (częste w przypadku biopsji bez użycia ramy)

Użytkownik ma zawsze obowiązek pouczenia pacjenta o komplikacjach zwią-
zanych ze stosowaną metodą leczenia.
 Jeżeli podczas stosowania produktu dojdzie do komplikacji, postępować zgod-
nie z protokołami procedur obowiązującymi w danej placówce medycznej. 
Jeżeli nie można usunąć w ten sposób komplikacji bądź zostaną one uznane za 
poważne lub niepodatne na terapię, należy ostrożnie przerwać zabieg i wyjąć 
z ciała pacjenta inwazyjne elementy produktu..

Ostrzeżenia

dotyczące sterylnego produktu:
Jest to produkt medyczny jednorazowego użytku do stosowania u jednego 
pacjenta!

W żadnym wypadku nie wolno ponownie używać produktu!
W żadnym wypadku nie wolno resterylizować produktu!

Materiały stosowane w produkcji nie nadają się do regeneracji ani do restery-
lizacji!
Konstrukcja produktu nie nadaje się do regeneracji ani do resterylizacji!
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 – produkt może utracić zamierzone przez producenta istotne właściwo-
ści użytkowe.
 – powstaje znaczne ryzyko infekcji krzyżowej/kontaminacji wskutek 
potencjalnie niedostatecznych procedur regeneracyjnych.
 – istnieje ryzyko utraty przez produkt właściwości funkcjonalnych.
 – istnieje ryzyko rozkładu materiałów i reakcji endotoksycznych wywoła-
nych przez pozostałości!

dotyczące stosowania:
1. W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania systemu 

biopsji mózgu lekarz prowadzący musi dysponować odpowiednią wiedzą, 
doświadczeniem i szkoleniem w zakresie używania tej techniki w leczeniu 
pacjentów. 

2. Bezwzględnie konieczne jest zachowanie dobrych praktyk klinicznych. Głę-
bokie infekcje ran są poważnymi powikłaniami pozabiegowymi, których 
usunięcie wymaga zaawansowanego zabiegu chirurgicznego. 

3. Punkcję tkanki miękkiej wolno wykonywać tylko w absolutnie higienicznym 
otoczeniu; konieczne jest stosowanie jałowych rękawic jednorazowego 
użytku.

4. Całkowicie zakryć miejsce nakłucia i zapewnić aseptyczne warunki.
5. Przed wykonaniem punkcji należy podjąć odpowiednie środki, aby zapew-

nić próbki tkanki do analizy hematologicznej.

dotyczące stosowania z innymi kompatybilnymi produktami:
Przed użyciem kilku komponentów zapoznać się z ich sposobem działania, 
sprawdzając połączenia i kanały przelotowe (kaniule, adaptery).

pozostałe ostrzeżenia:
1.  Przestroga: ostrzeżenie przed spiczastym przedmiotem. Produkt lub 

jego komponenty mogą (niezależnie od rodzaju szlifu) mieć ostre kra-
wędzie lub czubki. W przypadku ran kłutych może dojść do zarażenia 
różnymi patogenami zakaźnymi. Dla celów praktycznych najważniejsze 
z nich to ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia 
wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV).

2. Podczas stosowania i utylizacji produktu należy przestrzegać ogólnych 
środków ostrożności dotyczących postępowania z krwią i płynami ustrojo-
wymi ze względu na ryzyko kontaktu z patogenami przenoszonymi przez 
krew.

3. Prosimy pamiętać, że dalsze stosowanie produktu tego samego typu 
należy – również po wymianie – ocenić łącznie w oparciu o ustawodaw-
stwo dotyczące wyrobów medycznych.
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Stosowanie
W przypadku stosowania biopsyjnego systemu prowadzącego (BrainLAB, Stry-
ker) należy uwzględnić informacje dotyczące kompatybilności i użytkowania, 
podane przez producenta. Te instrukcje i informacje są wiążące!

Poniższa procedura dotyczy stosowania z użyciem ramy stereotaktycznej:

System 2-częściowy:
Kaniulę 2-częściową wkłada się w cylinder prowadzący aparatu stereotak-
tycznego i wprowadza do obszaru trepanacji zgodnie ze współrzędnymi X, 
Y i Z. Ostrożne wprowadzanie poprzez przebicie opony miękkiej, przez korę 
mózgową do obszaru docelowego w warstwie rdzeniowej.

Kierunek ustawienia bocznego okienka uzyskuje się poprzez obracanie śluzy 
prowadzącej.
Boczne okienko jest zamknięte, gdy czerwony wskaźnik znajduje się na wyso-
kości zielonej linii.
Boczne okienko jest otwarte, gdy czerwony wskaźnik znajduje się na wysokości 
czerwonej linii.

Za pomocą dołączonej strzykawki aspiracyjnej wytwarzane jest podciśnienie 
w celu wciągnięcia tkanki do kanału biopsyjnego. Zależnie od rodzaju tkanki 
podciśnienie można regulować bezstopniowo poprzez zamknięcie zaworu 
dwudrogowego w stałej pozycji od 1 do 10 ml. Badana tkanka jest oddzielana 
wskutek obrotu wewnętrznej kaniuli biopsyjnej o 180°. Wyciągnąć kaniulę 
wewnętrzną. Materiał biopsyjny można teraz wyjąć z kaniuli wewnętrznej.
Zależnie od potrzeb można pobrać kolejne 3-4 wycinki, ponownie wkładając 
wewnętrzną kaniulę biopsyjną do kaniuli zewnętrznej, wytwarzając podciśnie-
nie i obracając ją o 180°.

System 3-częściowy wg Merlo:
Kaniulę prowadzącą ze sztyletem wkłada się w cylinder prowadzący aparatu 
stereotaktycznego i wprowadza do obszaru trepanacji zgodnie ze współrzęd-
nymi X, Y i Z. Ostrożne wprowadzanie poprzez przebicie opony miękkiej, przez 
korę mózgową do obszaru docelowego w warstwie rdzeniowej.

Po wyciągnięciu sztyletu wkładana jest zmontowana dwuczęściowa kaniula 
biopsyjna i podłączana złączem Luer-Lock do zamknięcia wlotowego. 

Kierunek ustawienia bocznego okienka uzyskuje się poprzez obracanie śluzy 
prowadzącej.
Boczne okienko jest zamknięte, gdy czerwony wskaźnik znajduje się na wyso-
kości zielonej linii.
Boczne okienko jest otwarte, gdy czerwony wskaźnik znajduje się na wysokości 
czerwonej linii.
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Za pomocą dołączonej strzykawki aspiracyjnej wytwarzane jest podciśnienie w 
celu wciągnięcia tkanki do kanału biopsyjnego. Zależnie od rodzaju tkanki pod-
ciśnienie można regulować bezstopniowo poprzez zamknięcie zaworu dwu-
drogowego w stałej pozycji od 1 do 10 ml. Badana tkanka jest oddzielana wsku-
tek obrotu wewnętrznej kaniuli biopsyjnej o 180°. Materiał biopsyjny można 
wypchnąć za pomocą wyrzutnika z przedniego otworu kaniuli wewnętrznej. 
Zależnie od potrzeb można pobrać kolejne 3-4 wycinki, ponownie wkładając 
wewnętrzną kaniulę biopsyjną do kaniuli zewnętrznej, wytwarzając podciśnie-
nie i obracając ją o 180°.

Warunki użytkowania i przechowywania

Temperatura graniczna od +10 °C do +30 °C

Graniczna wilgotność 
powietrza od 20 % do 65 %

Chronić przed światłem słonecznym

Przechowywać w suchym miejscu

Ogólne informacje
Produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami w spra-
wie substancji niebezpiecznych.

Wolne od pirogenów

 Wszystkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem produktu należy 
zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, którego rezydentem jest 
użytkownik i/lub pacjent.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Niemcy.
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Legenda symboli stosowanych w oznakowaniu

Producent Przestrzegać instrukcji użycia

Stosować do ... Wolne od pirogenów

Numer katalogowy Rx only
Produkt wydawany na receptę (pro-
dukt może być stosowany tylko zgod-
nie z przeznaczeniem przez wykwalifi-
kowany personel medyczny)

Sterylizowane tlenkiem 
etylenu

Nie resterylizować Nie nadaje się do diagnostyki MR

Nie stosować, jeżeli opako-
wanie jest uszkodzone Zalecenie

Przechowywać w suchym 
miejscu Wskazówka, informacja

Graniczna wilgotność powie-
trza

Ostrzeżenie przed spiczastym przed-
miotem

Nie stosować ponownie PHT Nie zawiera ftalanów (zgodnie z sekcją 
7.5 załącznika l 93/42/EWG)

Uwaga Nie zawiera lateksu

Data produkcji Ilość

Kod partii Tłumaczenie

Chronić przed światłem 
słonecznym Wyrób medyczny

Temperatura graniczna
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