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Navodila za uporabo
Posebno obvestilo

 Pozorno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo!
Rx only Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi 

navodili za uporabo.
Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta. 
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da upošte-
vate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. Odločitev 
glede kombinirane uporabe pripomočkov različnih proizvajalcev (ki ne predsta-
vljajo enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Pripomočka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na 
nepopolnost ali poškodovanost.
 Uporabljati je dovoljeno le nepoškodovane izdelke v nepoškodovani embalaži 
pred potekom datuma sterilnosti, navedenega na oznaki.

Specifikacije izdelka/združljivost
  1153-2L250 ( 1) Komplet kanil za biopsijo BrainPro za stereotaktično 
biopsijo možganov za uporabo, krmiljeno s CT) 
• Dvodelna kanila za biopsijo Ø 1,8 x 250 mm z bočnim okencem 10 mm, 

vrtljiva
• 10 ccm vakuumska brizga z dvopotnim petelinčkom
• Ravnilo 25 cm

  41778C (  1)/41779C (  5) Kompet igel za biopsijo tipa A za enkratno 
uporabo (glejte informacije o združljivosti v navodilih)
• Dvodelna kanila za biopsijo Ø 1,8 x 250 mm z bočnim okencem 10 mm, 

vrtljiva, z označevalnikom
• 3 ml vakuumska brizga z dvopotnim petelinčkom
• Ravnilo 25 cm

6000-024-000 (  1) Komplet igel za biopsijo za enkratno uporabo
• Dvodelna kanila Ø 2,5 x 210 mm z bočnim okencem 10 mm, vrtljiva
• 10 ccm vakuumska brizga z dvopotnim petelinčkom
• Gibka cev za dodatno brizganje
• Ravnilo 25 cm
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i  1153-4L230 (  1) Komplet kanil za biopsijo BrainPro za stereotaktično 
biopsijo možganov v skladu z Merlo
• Vodilna kanila Ø 2,3 x 230 mm, umerjena s sondo
• Dvodelna kanila za biopsijo Ø 1,8 x 260 mm z bočnim okencem 10 mm, 

vrtljiva, z izmetnim vodilom (tridelni sistem kanile)
• 10 ccm vakuumska brizga z dvopotnim petelinčkom
• 3 ml vakuumska brizga z dvopotnim petelinčkom
• Ravnilo 25 cm

Priključni nastavek: LUER 

Namenska uporaba
Odvzem možganskega tkiva za diagnosticiranje

Uvajanje kanil PAJUNK® v telo lahko poteka z uporabo rentgena ali CT.
Opozorilo:
Kanila ni primerna za uporabo z MRI!

Indikacije
Biopsija možganov v povezavi s vodenimi metodami biopsije (npr. stereotak-
tična).

Kontraindikacije
Kontraindikacije, značilne za izdelek

Izdelka ne uporabljajte pri znanih nezdružljivostih z materialom in/ali znanih 
medsebojnih učinkih!

Nadaljnje kontraindikacije, značilne za izdelek, niso znane.

Klinične kontraindikacije
Težke nevrološke nepravilne tvorbe, katerih radiološki rezultati kažejo visok mož-
ganski tlak, pacienti z nagnjenostjo h krvavitvam, ki je ni mogoče nadzorovati, 
če po biopsiji ni predvidena terapija, ki jih je mogoče ugotoviti iz rezultata bio-
psije. Specifikacije se bistveno razlikujejo glede na referenčne vrednosti za str-
jevanje krvi, zato je treba odločitev sprejeti za vsak primer posebej in je odvisna 
tudi od mesta punkcije.

Zapleti
Zapleti, značilni za izdelek:
Prepognjenost, zamašitev kanile, puščanje
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i Zapleti, značilni za izdelek:
• Splošni zapleti pri posegu, npr. odpoved srca, hepatična encefalopatija, 

motnje dihanja pri dajanju protibolečinskih sredstev ali pomirjeval itd.
• Nediagnostični rezultati
• Simptomatične ali asimptomatične intrakranialne krvavitve (v povezavi z bio-

psijo ali potjo kanile), krvavitev v bližini punkcijske poškodbe, kronični subdu-
ralni hematom, pooperativni intratumorni hematom, intratumorna krvavitev, 
ki jo je treba operativno odstraniti ali ki ima lahko za posledico trajno polo-
vično hromost ali intrakranialno hipertonijo zaradi krvavitev (smrtno).

• Perilezijski edem, hidrocefalus
• Možganska oteklina zaradi poškodbe kortikalne vene zaradi kompresije kosti pri 

uporabi stereotaktičnega okvirja
• Motnje celjenja ran
• Krvavitve iz punkcijskega kanala
• Razširitev tumornih celic vzdolž poti biopsije
• Intraoperativna in pooperativna okužba, meningitis
• Krčni napad (pogosto pri biopsiji z okvirjem)
• Nevrološke pomanjkljivosti, epilepsija, fokalna nevrologija
• Tehnične motnje (pogosto pri biopsiji brez okvirja)

Za uporabnika načeloma obstaja možnost poučitve glede zapletov, značilnih 
za postopek.
 Če pride med uporabo do zapletov z izdelkom, upoštevajte protokole svoje 
ustanove. Če zapletov na ta način ni mogoče odpraviti ali so težki ali jih ni 
mogoče obravnavati, preudarno prekinite uporabo in odstranite invazivne 
sestavne dele izdelka s pacienta.

Opozorila
sterilni izdelek:

Gre za medicinski izdelek za enkratno uporabo za uporabo pri enem pacientu.

Tega izdelka ne smete ponovno uporabiti!
Tega izdelka ne smete ponovno sterilizirati!

Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, niso primerni za ponovno pripravo in 
ne za ponovno sterilizacijo!
Zasnova izdelka ni primerna za ponovno uporabo in ne za ponovno sterilizacijo!
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Pri nedovoljeni ponovni uporabi/ponovni pripravi
 – lahko izdelek izgubi bistvene značilnosti, ki jih je predvidel proizvajalec.
 – obstaja precejšnje tveganje navzkrižne okužbe/kontaminacije zaradi 
morebitnih neustreznih postopkov priprave.
 – obstaja tveganje, da izdelek izgubi funkcijske značilnosti.
 – obstaja tveganje razkroja materialov in endotoksičnih reakcij zaradi 
ostankov!

pri uporabi:
1. Za varno in učinkovito uporabo sistema biopsije možganov mora imeti 

lečeči zdravnik ustrezna znanja, izkušnje in usposobljenost glede uporabe 
te tehnike pri pacientu. 

2. Upoštevanje dobre klinične prakse in ureditev je absolutno obvezno. Glo-
boke okužbe ran so resni zapleti po posegu, katerih odpravitev zahteva 
obsežen kirurški poseg. 

3. Punkcijo mehkih tkiv je dovoljeno izvesti le v higiensko brezhibnem okolju, 
obvezna je uporaba sterilnih rokavic za enkratno uporabo.

4. Obsežno pokrijte predel mesta punkcije in zagotovite aseptične pogoje.
5. Pred punkcijo je treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se zagotovi vzorec tkiva 

za hematopatološko oceno.

pri uporabi z drugimi združljivimi izdelki:
Pri uporabi več sestavnih delov se pred uporabo seznanite z delovanjem, tako 
da preverite spoje in prehodne poti (kanile, adapterje).

nadaljnja opozorila:
1.  Pozor: Opozorilo pred koničastim predmetom. Izdelek ali sestavni deli 

izdelka so lahko (glede na način brušenja) z ostrimi robovi ali koničasti. 
Pri vbodnih ranah se lahko prenašajo najrazličnejši povzročitelji okužb, 
praktično pomembni so zlasti virus humane imunske pomanjkljivosti 
(HIV), virus hepatitisa B (HBV) in hepatitisa C (HCV).

2. Glede uporabe in odstranjevanja izdelka upoštevajte splošne previdnostne 
ukrepe za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami kot rutinske ukrepe, saj 
stik s patogeni, ki se prenašajo s krvjo, lahko pomeni nevarnost.

3. Upoštevajte, da je treba nadaljnjo uporabo izdelka enake vrste tudi po zame-
njavi kumulativno vrednotiti v smislu zakonodaje o medicinskih izdelkih.

Uporaba
Pri uporabi vodilnega sistema za biopsijo (BrainLAB, Stryker) je treba upoštevati 
izjave o združljivosti in napotke za uporabo, ki jih določi proizvajalec. Napotki 
in izjave so zavezujoči!

Naslednji postopek velja za uporabo s stereotaktičnim okvirjem:
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dvodelna kanila se vstavi v vodilni valj stereotaktične naprave in vodi v trepa-
nacijsko območje v skladu s koordinatami X, Y in Z. Previdno vstavljanje skozi 
perforacijo v mehko možgansko ovojnico skozi možgansko skorjo do ciljnega 
območja v meduli.

Usmerjenost bočnega okenca se doseže s sukanjem uvajalnega tulca.

Bočno okence je zaprto, če je rdeč orientacijski zatič v višini zelene črte.

Bočno okence je odprto, če je rdeč orientacijski zatič v višini rdeče črte.

Prek vsebovane aspiracijske konice se ustvarja vakuum, da povleče tkivo v kanal 
za biopsijo. Glede na vrsto tkiva je mogoče vakuum brezstopenjsko regulirati z 
zaprtjem prilagodljivega dvopotnega petelinčka v trdnem položaju med 1 in 
10 ml. Tkivo, ki pride v poštev, se odstrani z zasukom notranje kanile za biopsijo 
za 180°. Izvlecite notranjo kanilo. Material za biopsijo lahko odstranite iz notra-
nje kanile.
Glede na navedbe je mogoče izvesti tri do štiri nadaljnje ekstrakcije s ponovnim 
vstavljanjem notranje kanile za biopsijo v zunanjo kanilo, ustvarjanjem podtlaka 
in zasukom za 180°.

Tridelni sistem v skladu z Merlo:
Vodilna kanila s sondo se vstavi v vodilni valj stereotaktične naprave in vodi v tre-
panacijsko območje v skladu s koordinatami X, Y in Z. Previdno vstavljanje skozi 
perforacijo v mehko možgansko ovojnico skozi možgansko skorjo do ciljnega 
območja v meduli.

Po izvleku sonde vstavite montirano dvodelno kanilo za biopsijo in jo z Luer 
Lock trdno povežite z dovodno odprtino. 

Usmerjenost bočnega okenca se doseže s sukanjem uvajalnega tulca.

Bočno okence je zaprto, če je rdeč orientacijski zatič v višini zelene črte.

Bočno okence je odprto, če je rdeč orientacijski zatič v višini rdeče črte.

Prek vsebovane aspiracijske konice se ustvarja vakuum, da povleče tkivo v kanal 
za biopsijo. Glede na vrsto tkiva je mogoče vakuum brezstopenjsko regulirati 
z zaprtjem prilagodljivega dvopotnega petelinčka v trdnem položaju med 
1 in 10 ml. Tkivo, ki pride v poštev, se odstrani z zasukom notranje kanile za 
biopsijo za 180°. Material za biopsijo lahko z ejektorjem potisnete iz prednje 
odprtine notranje kanile. Glede na navedbe je mogoče izvesti tri do štiri nadalj-
nje ekstrakcije s ponovnim vstavljanjem notranje kanile za biopsijo v zunanjo 
kanilo, ustvarjanjem podtlaka in zasukom za 180°.
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Temperaturna omejitev od +10 °C do +30 °C

Zračna vlažnost, omejitev od 20 % do 65 %

Zaščitite pred sončno svetlobo

Hranite na suhem

Splošni napotki
Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih 
snoveh.

Apirogeno

 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.
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Legenda na sliki uporabljenih simbolov

Proizvajalec Upoštevajte navodila za uporabo

Uporabno do ... Apirogeno

Številka artikla Rx only Izdaja na recept (izdelek sme uporabl-
jati samo kvalificirano zdravstveno 
osebje v skladu z namenom)Sterilizirano z etilenoksidom

Ne sterilizirajte ponovno Ni varno za MRI

Ne uporabljajte pri 
poškodovani embalaži Napotek

Hranite na suhem Napotek, informacija

Zračna vlažnost, omejitev Opozorilo pred koničastim predmetom

Ne uporabljajte ponovno
PHT Ne vsebuje ftalatov (v skladu z razdel-

kom 7.5 Priloge l k Direktivi 93/42/EGS)

Pozor Ne vsebuje lateksa

Datum proizvodnje Število kosov

Koda serije Prevod

Zaščitite pred sončno svet-
lobo Medicinski pripomoček

Temperaturna omejitev
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