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Návod na použitie
Špeciálne upozornenie

 Prečítajte si pozorne nasledovné informácie a pokyny!
Rx only Výrobok smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v  súlade 

s týmto návodom na použitie.
PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v súvislosti s metódou ošetrenia. Za 
spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný zdravotnícky 
personál. 
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prís-
lušnou odbornou literatúrou, so stavom techniky a vzdelaním.
Nedodržanie návodu na použitie alebo jeho porušenie ruší platnosť záruky 
a ohrozuje bezpečnosť pacienta.
Ak sa výrobok používa v  kombinácii s  inými výrobkami, musia sa dodatočne 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o kompatibilite týchto výrob-
kov. O kombinovanom použití výrobkov od rôznych výrobcov (pokiaľ nejde o 
ošetrovacie jednotky) rozhoduje používateľ. 

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
výrobok sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Pred uplynutím dátumu ukončenia sterilizácie uvedeného na označení v nepo-
rušenom obale sa môžu použiť iba neporušené výrobky.

Špecifikácia výrobku/kompatibilita
  1153-2L250 (  1) Súprava bioptických kanýl BrainPro na stereotaktickú 
biopsiu mozgu pre aplikáciu riadenú CT) 
• Dvojdielna bioptická kanyla Ø 1,8 × 250 mm s bočným priezorom 10 mm, 

otočná
• 10 ccm vákuová striekačka s dvojcestným ventilom
• Lineárny tvar 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Súprava jednorázových bioptických ihiel, typ 
A (pozri informácie o kompatibilite v príbalovom letáku)
• Dvojdielna bioptická kanyla Ø 1,8 × 250 mm s bočným priezorom 

10 mm, otočná, so značkovačom
• 3 ml vákuová striekačka s dvojcestným ventilom
• Lineárny tvar 25 cm

 6000-024-000 (  1) Súprava jednorazových bioptických ihiel
• Dvojdielna kanyla Ø 2,5 × 210 mm s bočným priezorom 10 mm, otočná
• 10 ccm vákuová striekačka s dvojcestným ventilom
• Hadička na vstrekovanie
• Lineárny tvar 25 cm
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biopsiu mozgu podľa Merla
• Vodiaca kanyla Ø 2,3 × 230 mm, stupňovitá so styletom
• Dvojdielna bioptická kanyla Ø 1,8 × 260 mm s bočným priezorom 

10 mm, otočná, s mandrénom (3-dielny systém kanýl)
• 10 ccm vákuová striekačka s dvojcestným ventilom
• 3 ml vákuová striekačka s dvojcestným ventilom
• Lineárny tvar 25 cm

Nadstavec na pripojenie: LUER 

Účel určenia
Odber mozgového tkaniva na diagnostické účely

Zavedenie kanýl PAJUNK® do tela sa môže vykonať za pomoci röntgenu alebo CT.
Varovanie:
Kanyla nie je vhodná na použitie pri magnetickej rezonančnej tomografii (MRT)!

Indikácie
Biopsia mozgu v súvislosti s metódami vedenej biopsie (napr. stereotaktická).

Kontraindikácie
Kontraindikácie špecifické pre výrobok

Výrobok nikdy nepoužívajte so známou materiálovou nekompatibilitou a/
alebo známymi interakciami!

Nie sú známe žiadne ďalšie kontraindikácie špecifické pre výrobok.

Klinické kontraindikácie
Závažné neurologické malformácie, ktorých rádiologické nálezy naznačujú 
vysoký vnútrolebkový tlak, pacienti so sklonom ku krvácavosti, ktorú nie je 
možné kontrolovať, ak po biopsii nie je určená žiadna terapia, ktorú možno 
odvodiť z výsledku biopsie. Špecifikácie sa značne líšia v závislosti od referenč-
ných hodnôt vzhľadom na zrážanlivosť krvi, rozhodnutie sa musí prijímať od 
prípadu k prípadu a tiež závisí od miesta punkcie.

Komplikácie
Komplikácie špecifické pre výrobok:
Prasknutie, upchatie kanyly, netesnosť
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• Všeobecné komplikácie počas zásahu, ako napr srdcové zlyhanie, hepatálna 

encefalopatia, poruchy dýchacích funkcií pri podávaní liekov proti bolesti 
alebo upokojujúcich prostriedkov atď.

• Nediagnostické výsledky
• Symptomatické alebo asymptomatické intrakraniálne krvácanie (spojené s 

biopsiou alebo dráhou kanyly), krvácanie v blízkosti poranenia v dôsledku 
punkcie, chronický subdurálny hematóm, pooperačný intratumorálny 
hematóm, intratumorálne krvácanie, ktoré musí byť odstránené operatívne 
alebo ktoré má za následok trvalú hemiparézu, intrakraniálnu hypertenziu 
v dôsledku krvácania (smrteľné).

• Perilezionálny edém, hydrocefalus
• Opuch mozgu na základe poškodenia kortikálnej žily v dôsledku kompresie 

kosti pri použití stereotaktického rámu
• Poruchy hojenia rán
• Krvácanie z punkčného kanála
• Šírenie nádorových buniek pozdĺž biopsickej dráhy
• Intraoperačná a pooperačná infekcia, meningitída
• Kŕčovitý záchvat (často pri biopsii s použitím stereotaktického rámu)
• Neurologické deficity, epilepsia, fokálna neurológia
• Technické poruchy (často pri bezrámovej biopsii)

Používateľ má v zásade povinnosť informovať o komplikáciách typických z hľa-
diska postupu.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s výrobkom, riaďte sa protokolmi 
vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné vyriešiť touto cestou alebo ak sa 
považujú za vážne alebo neošetriteľné, prerušte opatrne aplikáciu a odstráňte 
z pacienta invazívne súčasti výrobku.

Varovné upozornenia
sterilný výrobok:

Ide o jednorazový zdravotnícky výrobok na použitie u jedného pacienta.

Tento výrobok nikdy nesmiete znova použiť!
Tento výrobok nikdy nesmiete znova sterilizovať!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opätovné spracovanie ani na 
opätovnú sterilizáciu!
Dizajn výrobku nie je vhodný ani na opätovné spracovanie ani na opätovnú 
sterilizáciu!
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V prípade nedovoleného opätovného použitia/recyklácie
 – môže výrobok stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrob-
com.
 – existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov preparácie.
 – existuje riziko, že výrobok stratí funkčnosť.
 – existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!

pri aplikácii:
1. Na bezpečné a  efektívne používanie systému biopsie mozgu musí mať 

vykonávajúci lekár príslušné znalosti, skúsenosti a tréning pri použití tejto 
techniky u pacienta. 

2. Dodržiavanie správnej klinickej praxe a opatrení je absolútne nevyhnutné. 
Hlboké infekcie rán sú vážne postintervenčné komplikácie, ktorých odstrá-
nenie vyžaduje rozsiahly chirurgický zákrok. 

3. Punkciu mäkkých tkanív možno vykonať iba v hygienicky bezchybnom pro-
stredí, vyžaduje sa použitie sterilných jednorazových rukavíc.

4. Zakryte miesto punkcie v plnom rozsahu a vytvorte aseptické podmienky.
5. Pred punkciou sa musia prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie vzorky 

tkaniva na hemapatologické vyšetrenie.

pri použití s inými kompatibilnými výrobkami:
Pri použití viacerých komponentov sa pred aplikáciou oboznámte s ich fungova-
ním tak, že skontrolujete pripojenia a priechody (kanyly, adaptéry).

ďalšie varovné upozornenia:
1.  Pozor: Varovanie pred ostrým predmetom. Výrobok alebo jeho súčasti 

môžu mať ostré hrany alebo môžu byť špicaté (v  závislosti od druhu 
výbrusu). Pri poraneniach pichnutím sa môže prenášať široká škála infekč-
ných patogénov, prakticky významný je najmä vírus ľudskej imunodefi-
ciencie (HIV), ako aj vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV).

2. Pretože existuje riziko kontaktu s  krvou prenášanými patogénmi, uplat-
nite ako bežné preventívne opatrenie v súvislosti s použitím a likvidáciou 
výrobku všeobecné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa zaobchádzania 
s krvou a telesnými tekutinami.

3. Upozorňujeme, že pokračujúce používanie výrobku toho istého druhu 
vyžaduje kumulatívne hodnotenie v zmysle právnych predpisov o zdravot-
níckych pomôckach aj po zmene/výmene.
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Pri použití so systémom na bioptické navádzanie (BrainLAB, Stryker) sa musia 
dodržiavať vyhlásenia o kompatibilite a pokyny na používanie od výrobcu. Tieto 
pokyny a vyhlásenia sú záväzné!

Nasledujúci postup sa uplatňuje na aplikáciu pri použití stereotaktického rámu:

2-dielny systém:
Dvojdielna kanyla sa nasadí do vodiaceho valca stereotaktického zariadenia 
a zavedie sa do trepanačnej oblasti podľa súradníc X, Y a Z. Opatrné zavedenie 
cez perforáciu do mäkkej blany mozgu, cez mozgovú kôru do cieľovej oblasti 
v dreňovej vrstve.

Vyrovnanie bočného priezoru sa dosiahne otáčaním zavádzacieho puzdra.
Bočný priezor je zatvorený, keď je červený orientačný kolík vo výške zelenej 
čiary.
Bočný priezor je otvorený, keď je červený orientačný kolík vo výške červenej 
čiary.

Obsiahnutá aspiračná striekačka vytvára vákuum na vtiahnutie tkaniva do biop-
tického kanála. V závislosti od druhu tkaniva môže byť vákuum plynulo regu-
lované uzatvorením prispôsobiteľného dvojcestného ventila v  pevnej polohe 
medzi 1 a 10 ml. Dané tkanivo je oddelené 180° rotáciou vnútornej bioptickej 
kanyly. Vytiahnite vnútornú kanylu. Z vnútornej kanyly je možno odstrániť biop-
sický materiál.
V závislosti od indikácie možno vykonať 3 až 4 ďalšie extrakcie opakovaným vlo-
žením vnútornej bioptickej kanyly do vonkajšej kanyly, čím sa vytvorí podtlak, 
ako aj vykoná 180° rotácia.

3-dielny systém podľa Merla:
Vodiaca kanyla so styletom sa nasadí do vodiaceho valca stereotaktického zaria-
denia a  zavedie sa do trepanačnej oblasti podľa súradníc X, Y a Z. Opatrné 
zavedenie cez perforáciu v mäkkej blane mozgu, cez mozgovú kôru do cieľovej 
oblasti v dreňovej vrstve.

Po vytiahnutí styletu sa vloží zostavená dvojdielna bioptická kanyla a pevne sa 
spojí so vstupným uzáverom pomocou Luer Lock. 

Vyrovnanie bočného priezoru sa dosiahne otáčaním zavádzacieho puzdra.
Bočný priezor je zatvorený, keď je červený orientačný kolík vo výške zelenej 
čiary.
Bočný priezor je otvorený, keď je červený orientačný kolík vo výške červenej 
čiary.

Obsiahnutá aspiračná striekačka vytvára vákuum na vtiahnutie tkaniva do biop-
tického kanála. V závislosti od druhu tkaniva môže byť vákuum plynulo regu-



7

Sl
ov

en
sk

ýlované uzatvorením prispôsobiteľného dvojcestného ventila v  pevnej polohe 
medzi 1 a 10 ml. Dané tkanivo je oddelené 180° rotáciou vnútornej bioptickej 
kanyly. Bioptický materiál môže byť vytlačený z  predného otvoru vnútornej 
kanyly pomocou vyhadzovača. V závislosti od indikácie možno vykonať 3 až 4 
ďalšie extrakcie opakovaným vložením vnútornej bioptickej kanyly do vonkajšej 
kanyly, čím sa vytvorí podtlak, ako aj vykoná 180° rotácia.

Podmienky použitia a skladovania

Obmedzenie teploty +10 °C až +30 °C

Vlhkosť vzduchu, obmed-
zenie 20 % až 65 %

Chráňte pred slnečným žiarením

Skladujte v suchu

Všeobecné upozornenia
Výrobky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Nepyrogénny

 Všetky závažné incidenty, ktoré sa vyskytli pri používaní výrobku, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Legenda použitých symbolov na etikete

Výrobca Dodržiavajte návod na použitie

Dátum exspirácie … Nepyrogénny

Číslo výrobku Rx only
Vyžaduje sa lekársky predpis (Výrobok 
smie používať iba kvalifikovaný zdra-
votnícky personál v súlade s účelom 
určenia.)Sterilizovaný etylénoxidom

Opakovane nesterilizujte Nepoužívajte pri MR

Ak je balenie poškodené, 
výrobok nepoužívajte Návod

Skladujte v suchu Upozornenie, informácia

Vlhkosť vzduchu, obmed-
zenie Varovanie pred ostrým predmetom

Nepoužívajte opakovane PHT Neobsahuje ftaláty (podľa oddielu 7.5 
prílohy I 93/42/EHS)

Pozor Neobsahuje latex

Dátum výroby Počet kusov

Kód šarže Preklad

Chráňte pred slnečným 
žiarením Zdravotná pomôcka

Obmedzenie teploty
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