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Instruções de utilização
Aviso especial

 Leia cuidadosamente as seguintes informações e instruções de utilização!
Rx only O produto só pode ser utilizado por pessoal médico qualificado de acordo com 

estas instruções de utilização.
A PAJUNK® não recomenda qualquer método de tratamento em particular. O 
pessoal médico profissional é responsável pelo modo como o dispositivo é uti-
lizado e pela seleção do paciente. 
Para além destas instruções de utilização, a informação relevante também se 
aplica de acordo com a literatura especializada correspondente e o estado atual 
de desenvolvimento dos conhecimentos.
O incumprimento das instruções de utilização invalida a garantia e coloca em 
risco a segurança do paciente.
Em caso de utilização em combinação com outros produtos, é essencial que 
sejam consideradas as informações sobre compatibilidade e as instruções de 
utilização desses outros produtos. Qualquer decisão relativamente ao uso com-
binado de dispositivos de diferentes fabricantes (em que estes não constituam 
unidades de tratamento) é da responsabilidade do utilizador. 

 O dispositivo não pode ser usado em qualquer circunstância se houver motivos 
válidos para suspeitar que o mesmo se encontra incompleto, danificado ou 
apresenta perda de esterilidade.
 Podem ser exclusivamente utilizados produtos intactos antes do fim da data de 
validade da esterilidade, indicada no rótulo, e em embalagem intacta.

Descrição do dispositivo / compatibilidade
  1153-2L250 (  1) Conjunto de cânula de biópsia BrainPro para biópsia 
cerebral estereotáxica para utilização controlada por CT) 
• Cânula de biópsia bipartida Ø 1,8 x 250 mm com janela lateral 10 mm, 

giratória
• Seringa de vácuo de 10 ccm com torneira de duas vias
• Régua 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Conjunto de agulhas de biópsia descartáveis 
tipo A (ver informação sobre compatibilidade no folheto informativo)
• Cânula de biópsia bipartida Ø 1,8 x 250 mm com janela lateral 10 mm, 

giratória, com marcador
• Seringa de vácuo de 3 ml com torneira de duas vias
• Régua 25 cm

 6000-024-000 (  1) Conjunto de agulhas de biópsia descartáveis
• Cânula bipartida Ø 2,5 x 210 mm com janela lateral 10 mm, giratória
• Seringa de vácuo de 10 ccm com torneira de duas vias
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• Régua 25 cm

  1153-4L230 (  1) Conjunto de cânula de biópsia BrainPro para biópsia 
cerebral estereotáxica conforme Merlo
• Cânula orientadora Ø 2,3 x 230 mm, graduada com estilete
• Cânula de biópsia bipartida Ø 1,8 x 260 mm com janela lateral 10 mm, 

giratória, com mandril de ejeção (sistema de cânula de 3 partes)
• Seringa de vácuo de 10 ccm com torneira de duas vias
• Seringa de vácuo de 3 ml com torneira de duas vias
• Régua 25 cm

Conectividade do bocal: LUER 

Finalidade
Recolha de tecido cerebral para efeitos de diagnóstico

As cânulas PAJUNK® podem ser inseridas no corpo, utilizando raios X ou CT.
Aviso:
A cânula não se adequa à utilização com RM!

Indicações
Biópsia cerebral associada a métodos de biópsia guiados (p. ex. estereotáxico).

Contraindicações
Contraindicações específicas do produto

Nunca utilize o produto em caso de incompatibilidades de materiais conheci-
das e/ou interações conhecidas!

Não são conhecidas quaisquer outras contraindicações específicas do produto.

Contraindicações clínicas
Deformações neurológicas graves, cujos resultados radiológicos indiquem uma 
alta pressão cerebral, pacientes com propensão para sangramento que não 
possa ser controlada, se após a biópsia não for pretendida uma terapia passível 
de decorrer do resultado da biópsia. As especificações variam substancialmente 
consoante os valores de referência no que respeita à coagulação sanguínea; 
a decisão deverá ser tomada de caso a caso e também depende do ponto de 
punção.

Complicações
Complicações específicas do produto:
Dobragem, obstrução da cânula, vazamento
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• Complicações gerais na intervenção, como p. ex. falha cardíaca, encefalopa-

tia hepática, perturbações da função respiratória durante a administração de 
analgésicos ou calmantes, etc.

• Resultados não diagnósticos
• Hemorragias intracranianas sintomáticas ou assintomáticas (relacionadas 

com a biópsia ou o trajeto da cânula), hemorragia perto da lesão por 
punção, hematoma subdural crónico, hematoma intratumoral pós-opera-
tório, hemorragia intratumoral que tem de ser removida cirurgicamente ou 
causa uma hemiplegia permanente, uma hipertonia intracraniana em virtude 
de hemorragias (mortal).

• Edema perilesional, hidrocefalia
• Inchaço do cérebro devido ao dano na veia cortical em virtude da compressão 

do osso ao utilizar quadros estereotáxicos
• Distúrbios de cicatrização de feridas
• Hemorragias a partir do canal de punção
• Propagação de células tumorais ao longo do trajeto da biópsia
• Infeção intraoperatória e pós-operatória, meningite
• Ataque convulsivo (frequente em caso de biópsia baseada no quadro)
• Défices neurológicos, epilepsia, neurologia focal
• Perturbações técnicas (frequentes na biópsia sem quadro)

O utilizador tem a obrigação de esclarecer as complicações tipicamente asso-
ciadas ao procedimento.
 Se ocorrerem complicações com o produto durante a utilização, cumpra os 
protocolos da sua organização. Se isto não resolver as complicações ou caso 
estas sejam consideradas graves ou não tratáveis, interrompa a utilização cui-
dadosamente e remova do paciente os componentes invasivos do produto.

Avisos
produto esterilizado:

Trata-se de um dispositivo médico descartável para uso num só paciente.

Você nunca pode reutilizar este produto!
Você nunca pode reesterilizar este produto!

Os materiais utilizados no fabrico não são próprios para o reprocessamento 
nem para a reesterilização!
O design do produto não é próprio para o reprocessamento nem para a rees-
terilização!



5

Po
rt

ug
uê

s

Em caso de reutilização / reprocessamento não autorizado
 – o produto pode perder as propriedades de desempenho essenciais 
pretendidas pelo fabricante.
 – há o risco significativo de infeção cruzada / contaminação em virtude 
dos métodos de processamento potencialmente deficientes.
 – há o risco de o produto perder propriedades funcionais.
 – há o risco de decomposição dos materiais e de reações endotóxicas 
devido aos resíduos!

durante a utilização:
1. Para uma utilização segura e eficaz do sistema de biópsia cerebral, o médico 

executante deverá possuir conhecimentos, experiência e treino adequados 
no emprego desta técnica no paciente. 

2. É imprescindível cumprir as precauções e a boa prática clínica. As infeções 
profundas de feridas constituem complicações pós-intervencionais graves 
cuja eliminação exige uma ampla intervenção cirúrgica. 

3. A punção do tecido mole só pode ser efetuada em ambiente higienica-
mente impecável, e é necessário utilizar luvas descartáveis esterilizadas.

4. Cubra a área do ponto de punção abrangentemente e crie condições assé-
ticas.

5. Antes da punção têm de ser tomadas as medidas adequadas para garantir 
a amostra de tecido para a avaliação hemopatológica.

em caso de uso com outros produtos compatíveis:
Em caso de utilização de múltiplos componentes, deverá familiarizar-se com a 
respetiva operação antes da utilização mediante a verificação das conexões e 
passagens (cânulas, adaptadores).

outras indicações de advertência:
1. Cuidado: objeto cortante. Dependendo do tipo de ponta, o dispositivo 

ou os componentes do dispositivo poderão ter arestas ou pontas afia-
das. Se ocorrer um ferimento por perfuração, poderão ser transmitidos 
vários agentes patógenos infecciosos; para efeitos práticos, destes, os mais 
importantes são o vírus da imunodeficiência humana (VIH), o vírus da hepa-
tite B (VHB) e o vírus da hepatite C (VHC).

2. Deverá tomar precauções gerais numa base regular para o manuseamento 
de fluidos hemáticos e corporais durante a utilização e a eliminação do dis-
positivo devido ao risco de contacto com agentes patógenos transmitidos 
pelo sangue.

3. Tenha em atenção que o uso continuado de um dispositivo do mesmo tipo 
tem de ser avaliado cumulativamente conforme descrito na legislação a res-
peito de dispositivos médicos, inclusivamente após a troca ou substituição 
do dispositivo.
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Em caso de utilização com um sistema de guia de biópsia (BrainLAB, Stryker) 
têm de ser consideradas as informações sobre compatibilidade e as instruções 
de utilização do fabricante. Estas instruções e informações são vinculativas!

O seguinte modo de procedimento aplica-se à aplicação com uso de quadros 
estereotáxicos:

Sistema bipartido:
A cânula bipartida é inserida no cilindro guia do aparelho estereotáxico e intro-
duzida na área de trepanação de acordo com as coordenadas X, Y e Z. Inserção 
cuidadosa na meninge mole através da perfuração e do córtex cerebral até à 
área de destino na camada medular.

A janela lateral é orientada, rodando a bainha introdutória.
A janela lateral encontra-se fechada, quando o pino de orientação vermelho 
estiver à altura da linha verde.
A janela lateral encontra-se aberta, quando o pino de orientação vermelho 
estiver à altura da linha vermelha.

Mediante a seringa de aspiração incluída é gerado um vácuo para puxar o 
tecido para dentro do canal de biópsia. Consoante o tipo de tecido, o vácuo 
pode ser regulado continuamente, fechando a torneira de duas vias adaptável 
numa posição fixa entre 1 e 10 ml. O tecido em questão é solto, rodando a 
cânula de biópsia interna a 180°. Extraia a cânula interna. O material de biópsia 
pode ser removido da cânula interna.
Conforme a indicação podem ser realizadas mais 3 ou 4 extrações, reinserindo 
a cânula de biópsia interna na cânula externa, gerando pressão negativa e 
rodando a 180°

Sistema de 3 partes segundo Merlo:
A cânula orientadora com estilete é inserida no cilindro guia do aparelho este-
reotáxico e introduzida na área de trepanação de acordo com as coordenadas 
X, Y e Z. Inserção cuidadosa através da perfuração na meninge mole e do córtex 
cerebral até à área de destino na camada medular.

Depois de puxar para trás o estilete, a cânula de biópsia bipartida montada é 
inserida e ligada de modo fixo ao fecho de entrada com o Luer-Lock. 

A janela lateral é orientada, rodando a bainha introdutória.
A janela lateral encontra-se fechada, quando o pino de orientação vermelho 
estiver à altura da linha verde.
A janela lateral encontra-se aberta, quando o pino de orientação vermelho 
estiver à altura da linha vermelha.
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tecido para dentro do canal de biópsia. Consoante o tipo de tecido, o vácuo 
pode ser regulado continuamente, fechando a torneira de duas vias adaptável 
numa posição fixa entre 1 e 10 ml. O tecido em questão é solto, rodando a 
cânula de biópsia interna a 180°. O material de biópsia pode ser expulso da 
abertura dianteira da cânula interna com a ajuda de um ejetor. Conforme a 
indicação podem ser realizadas mais 3 ou 4 extrações, reinserindo a cânula de 
biópsia interna na cânula externa, gerando pressão negativa e rodando a 180°

Condições de utilização e armazenamento

Limite de temperatura +10 °C a +30 °C

Limitação da humidade 20 % a 65 %

Manter afastado da luz solar

Manter seco

Informações gerais
Os dispositivos são fabricados de acordo com as diretrizes globalmente aplicá-
veis para substâncias perigosas.

Sem pirogénio

 Todas as ocorrências graves, que tenham sucedido ao empregar o produto, 
têm de ser comunicadas ao fabricante e às autoridades competentes do país 
de residência do utilizador e/ou paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemanha.
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Explicação dos símbolos utilizados no rótulo

Fabricante Consultar as instruções de utilização

Utilizável até … Sem pirogénio

Referência do catálogo Rx only De prescrição obrigatória (o produto só 
pode ser usado de acordo com a finali-
dade por pessoal médico qualificado.)Esterilizado com óxido de 

etileno

Não reesterilizar Sem segurança em RM

Não utilizar se a embalagem 
estiver danificada Recomendação

Manter seco Indicação, informação

Limitação da humidade Aviso de objeto cortante

Não reutilizar PHT Não contém ftalatos (conforme a 
secção 7.5 do anexo l 93/42/CEE)

Cuidado Não contém látex

Data de fabrico Quantidade

Código de lote Tradução

Manter afastado da luz solar Dispositivo médico

Limite de temperatura
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