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Instrucțiuni de utilizare
Respectare specială

 Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utilizare!
Rx only Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni, de către 

personalul medical calificat.
PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate. 
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile corespun-
zătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum și nivelul 
actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a aces-
tora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului. 

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea, integritatea 
sau sterilitatea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.
 Pot fi utilizate doar produsele nedeteriorate, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a sterilizării, din ambalajele intacte.

Specificații produs/ compatibilitate
  1153-2L250 (  1) BrainPro set de canule pentru biopsia cerebrală stereo-
tactică pentru aplicații controlate CT) 
• Canulă de biopsie, din două piese, Ø 1,8 x 250 mm, cu ferestre laterale, 10 

mm, rotativă
• Seringă de vid de 10 ccm, cu robinet cu două căi
• Riglă de 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Set de ace de unică folosință pentru biopsie, 
tip A (a se vedea informațiile de compatibilitate din broșură)
• Canulă de biopsie, din două piese, Ø 1,8 x 250 mm, cu fereastră laterală, 

10 mm, rotativă, cu marcator
• Seringă de vid de 3 ml, cu robinet cu două căi
• Riglă de 25 cm

 6000-024-000 (  1) Set de ace de unică folosință pentru biopsie
• Canulă din două piese, Ø 2,5 x 210 mm, cu fereastră laterală, 10 mm, 

rotativă
• Seringă de vid de 10 ccm, cu robinet cu două căi
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• Riglă de 25 cm

  1153-4L230 (  1) BrainPro set de canule pentru biopsia cerebrală stereo-
tactică conform Merlo
• Canulă de ghidare, Ø 2,3 x 230 mm, gradată, cu stilet
• Canulă pentru biopsie, din două piese, Ø 1,8 x 260 mm, cu fereastră 

laterală, 10 mm, rotativă, cu mandrină de ejectare (sistem de canule din 
3 piese)

• Seringă de vid de 10 ccm, cu robinet cu două căi
• Seringă de vid de 3 ml, cu robinet cu două căi
• Riglă de 25 cm

Conexiune cu inserția: LUER 

Stabilirea destinației
Prelevarea țesutului cerebral în scop de diagnostic

Introducerea canulelor PAJUNK® în corp poate avea loc cu utilizarea radiogra-
fiei sau a CT.
Avertizare:
Canula nu este adecvată pentru utilizarea împreună cu RMN!

Indicații
Biopsie craniană în legătură cu metodele de biopsie utilizate (de ex. stereotactic).

Contraindicații
Contraindicații specifice produsului

Nu utilizați în niciun caz produsul în cazul pacienților cu istoric de intoleranțe 
și/sau interacțiuni nedorite cu materialul!

Nu sunt cunoscute alte contraindicații specifice produsului.

Contraindicații clinice
Malformații neurologice severe, ale căror rezultate radiologice indică o tensi-
une intercerebrală ridicată, pacienți cu tendință de sângerare, care nu poate fi 
controlată, atunci când după biopsie nu se intenționează efectuarea unui trata-
ment, care să poată fi derivat din rezultatul biopsiei. Specificațiile variază semni-
ficativ în funcție de valorile de referință în ceea ce privește coagularea sângelui, 
decizia trebuie luată individual de la caz la caz și depinde de asemenea și de 
locul puncției.

Complicații
Complicații asociate produsului
Îndoirea, înfundarea canulei, scurgere
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• Complicații generale la intervenție, ca de ex. insuficiență cardiacă, encefalo-
patie hepatică, tulburări ale funcției respiratorii la administrarea de analgezice 
sau calmante etc.

• Rezultate non-diagnostice
• Hemoragii intercraniale simptomatice sau asimptomatice (asociate cu bio-

psia sau cu traiectoria canulei), hemoragie în apropierea locului puncției, 
hematom subdural cronic, hematom intratumoral postoperator, hematom 
intratumoral, hemoragie intratumorală, care trebuie stopată prin operație sau 
care duce la hemipareză permanentă, o hipertonie intercranială din cauza 
hemoragiei (mortală).

• Edem perilezional, hidrocefalie
• Inflamarea creierului în urma unei leziuni a venei corticale prin comprimarea 

osului, la utilizarea cadrului stereotactic
• Tulburări de vindecare a rănilor
• Sângerări din canalul de puncție
• Extinderea celulelor tumorale de-a lungul traiectoriei biopsiei
• Infecție intraoperatorie și postoperatorie, meningită
• Criză de cârcel (frecventă la biopsia cu cadru)
• Deficit neurologic, epilepsie, neurologie focală
• Defecțiuni tehnice (frecvente la biopsia fără cadru)

Utilizatorul are în principiu obligația de a explica pacientului riscul de compli-
cații asociate cu procedura.
 În cazul în care în timpul utilizării se înregistrează complicații cu produsul, 
urmați protocoalele valabile în respectiva unitate. În cazul în care complicațiile 
nu pot fi astfel remediate sau atunci când se consideră grave sau netratabile, 
întrerupeți cu grijă utilizarea și îndepărtați componentele invazive ale produsu-
lui din pacient.

Avertizări

produs steril:
Acesta este un produs medical de unică folosință, pentru utilizarea la un singur 
pacient.

Este interzisă cu strictețe reutilizarea produsului!
Este interzisă cu strictețe resterilizarea produsului!

Materialele utilizate pentru fabricație nu sunt adecvate nici pentru o nouă pre-
gătire nici pentru resterilizare!
Designul produsului nu este adecvat nici pentru o nouă pregătire nici pentru 
resterilizare!
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 – produsul își poate pierde principalele caracteristici de performanță 
intenționate de producător.
 – apere riscul semnificativ al unei infecții încrucișate/ contaminări din 
cauza unei proceduri pregătitoare potențial insuficiente.
 – există riscul ca produsul să-și piardă caracteristicile funcționale.
 – există riscul de deteriorare a materialelor și de reacții endotoxice cau-
zate de reziduuri!

la utilizare:
1. Pentru utilizarea sigură și eficientă a sistemului de biopsie cerebrală, medi-

cul care execută procedura trebuie să dețină cunoștințele corespunzătoare, 
experiența și trainingul necesar pentru utilizarea acestei tehnici la pacienți. 

2. Respectarea practicii și a măsurilor clinice corecte este absolut necesară. 
Infecțiile profunde ale rănilor sunt complicații postintervenționale grave, a 
căror îndepărtare necesită o intervenție chirurgicală extinsă. 

3. Puncția țesuturilor moi trebuie efectuată doar în medii impecabile din 
punct de vedere igienic, utilizarea mănușilor sterile de unică folosință este 
absolut obligatorie.

4. Acoperiți zona puncției cu un câmp mai larg și asigurați condițiile aseptice.
5. Înainte de puncție trebuie luate măsuri adecvate, pentru a asigura proba de 

țesut pentru evaluarea histopatologică.

la utilizarea cu alte produse compatibile:
Înainte de utilizarea mai multor componente familiarizați-vă cu modul de funcți-
onare, verificând îmbinările și căile de trecere (canule, adaptoare).

alte avertizări:
1. Precauție: Avertizare privind un obiect ascuțit. Produsul sau componen-

tele produsului pot (în funcție de modul de ascuțire), să prezinte muchii 
sau vârfuri ascuțite. În urma rănirii prin înțepare există riscul de transmitere a 
diverșilor agenți patogeni infecțioși, aceștia fiind mai cu seamă virusul imu-
nodeficienței umane (HIV), virusul hepatitei B (HBV) și virusul hepatitei C 
(HCV).

2. La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 
pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, 
deoarece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.

3. Rețineți că utilizarea continuă a unui produs de acest tip chiar și după 
schimbare/ înlocuire se evaluează cumulativ în sensul legislației referitoare 
la produsele medicale.
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La utilizarea cu un sistem de ghidare pentru biopsie (BrainLAB; Stryker) trebuie 
respectate datele de compatibilitate și indicațiile de utilizare ale producătorului. 
Aceste instrucțiuni și informații sunt obligatorii!

Următoarea procedură este valabilă pentru utilizarea unui cadru stereotactic:

Sistem din 2 piese:
Canula formată din 2 piese se montează în cilindrul de ghidare al aparatului 
stereotactic și se introduce în zona de trepanare conform coordonatelor X, Y și 
Z. Introduceți cu precauție prin perforație în pia mater arahnoida prin scoarța 
cerebrală până în zona de destinație în mielină.

Orientarea ferestrei laterale se obține prin rotirea ecluzei de introducere.
Fereastra laterală este închisă atunci când știftul de orientare de culoare roșie 
se află la înălțimea liniei verzi.
Fereastra laterală este deschisă atunci când știftul de orientare de culoare roșie 
se află la înălțimea liniei roșii.

Prin seringa de aspirare existentă se formează un vid pentru a trage țesutul în 
canalul de biopsie. În funcție de tipul de țesut, vidul poate fi reglat liber prin 
închiderea robinetului adaptabil cu două căi într-o poziție fixă între 1 și 10 ml. 
Țesutul în cauză este desprins printr-o rotire la 180° a canulei de biopsie interi-
oare. Trageți afară canula interioară. Materialul pentru biopsie poate fi îndepăr-
tat din canula interioară.
În funcție de indicație pot fi efectuate 3 până la 4 noi extracții prin repetarea 
introducerii canulei interioare pentru biopsie în canula exterioară, crearea vidu-
lui și rotirea la 180°

Sistem din 3 piese conform Merlo:
Canula de ghidare cu stilet se montează în cilindrul de ghidare al aparatului 
stereotactic și se introduce în zona de trepanare conform coordonatelor X, Y și 
Z. Introduceți cu precauție prin perforație în pia mater arahnoida prin scoarța 
cerebrală până în zona de destinație în mielină.

După retragerea stiletului, se montează canula pentru biopsie formată din două 
piese și se conectează fix la încuietoarea de admisie, cu un Luer-Lock. 

Orientarea ferestrei laterale se obține prin rotirea ecluzei de introducere.
Fereastra laterală este închisă atunci când știftul de orientare de culoare roșie 
se află la înălțimea liniei verzi.
Fereastra laterală este deschisă atunci când știftul de orientare de culoare roșie 
se află la înălțimea liniei roșii.

Prin seringa de aspirare existentă se formează un vid pentru a trage țesutul în 
canalul de biopsie. În funcție de tipul de țesut, vidul poate fi reglat liber prin 
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Țesutul în cauză este desprins printr-o rotire la 180° a canulei de biopsie interi-
oare. Materialul pentru biopsie poate fi îndepărtat cu ajutorul unui ejector din 
deschiderea frontală a canulei interioare. În funcție de indicație pot fi efectuate 3 
până la 4 noi extracții prin repetarea introducerii canulei interioare pentru biop-
sie în canula exterioară, crearea vidului și rotirea la 180°

Condiții de utilizare și de depozitare

Interval de temperatură +10 °C până la +30 °C

Interval de umiditate a 
aerului 20 % până la 65 %

A se feri de radiațiile solare

A se păstra la loc uscat

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.

Fără substanțe pirogene

 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Respectați instrucțiunile de utilizare

A se utiliza până la ... Fără substanțe pirogene

Cod articol Rx only
Se eliberează pe bază de rețetă (produ-
sul poate fi utilizat doar în conformitate 
cu scopul stabilit, de către personalul 
medical calificat.)Sterilizat cu oxid de etilenă

A nu se resteriliza Nu este sigur la utilizarea cu RMN

A nu se utiliza atunci când 
ambalajul este deteriorat Instrucțiuni

A se păstra la loc uscat Indicație, informație

Interval de umiditate a 
aerului Avertizare privind un obiect ascuțit

A nu se reutiliza PHT Nu conține ftalați (conform secțiunii 
7.5 din anexa l 93/42/CEE)

Atenție Nu conține latex

Data fabricației Număr bucăți

Cod lot Traducere

A se feri de radiațiile solare Dispozitiv medical

Interval de temperatură
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