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Bruksanvisning
Viktigt meddelande

 Läs följande information och anvisningar noga. 
Rx only Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 

bruksanvisning.
PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är fackutbil-
dad vårdpersonal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av 
patienter. 
Den relevanta informationen i den här bruksanvisningen följer relaterad special-
litteratur samt aktuell teknik och forskning..
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och åsidosätter 
patientsäkerheten.
Om produkten används i kombination med andra produkter är det mycket viktigt 
att beakta kompatibilitetsinformationen och bruksanvisningarna för dessa pro-
dukter. Det är användarens ansvar att fatta beslut om samtidig användning av 
produkter från olika tillverkare (där de inte utgör behandlingsenheter). 

Produkten får inte under några omständigheter användas om det finns goda 
skäl att misstänka att den inte är fullständig, komplett och steril.
 Endast produkter i fullgott skick i en oskadad förpackning där det utgångsda-
tum för sterilitet som anges på etiketten inte har passerats får användas.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet
  1153-2L250 (  1) BrainPro-biopsikanylssats för stereotaktisk hjärnbiopsi för 
datortomografistyrd användning) 
• Tvådelad biopsikanyl Ø 1,8 x 250 mm med sidofönster 10 mm, vridbar
• 10 ccm vakuumspruta med tvåvägsventil
• Skala 25 cm

  41778C (  1)/41779C (  5) biopsikanylssats för engångsbruk typ A (se 
kompatibilitetsinformationen på bipacksedeln)
• Tvådelad biopsikanyl Ø 1,8 x 250 mm med sidofönster 10 mm, vridbar, 

med markör
• 3 ml vakuumspruta med tvåvägsventil
• Skala 25 cm

 6000-024-000 (  1) biopsikanylssats för engångsbruk
• Tvådelad kanyl Ø 2,5 x 210 mm med sidofönster 10 mm, vridbar
• 10 ccm vakuumspruta med tvåvägsventil
• Slang
• Skala 25 cm
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Merlo
• Punktionskanyl Ø 2,3 x 230 mm, fasad med ledare
• Tvådelad biopsikanyl Ø 1,8 x 260 mm med sidofönster 10 mm, vridbar, 

med utmatningsmandrin (tredelat kanylsystem)
• 10 ccm vakuumspruta med tvåvägsventil
• 3 ml vakuumspruta med tvåvägsventil
• Skala 25 cm

Anslutning av fattning: LUER 

Avsedd användning
Provtagning av hjärnvävnad för diagnos

PAJUNK®-kanylen kan införas i kroppen med hjälp av röntgen eller datortomo-
grafi.
Varning!
Kanylen är inte lämplig för MRI-bruk!

Indikationer
Hjärnbiopsi samband med guidade biopsimetoder (t.ex. stereotaktisk).

Kontraindikationer
Produktspecifika kontraindikationer

Produkten får under inga omständigheter användas i den händelse vetskap 
om relevant oförenlighet och/ eller interaktioner föreligger.

Inga ytterligare produktspecifika kontraindikationer är kända.

Kliniska kontraindikationer
Svåra neurologiska missbildningar som visar ett högt hjärntryck med radiologi, 
patienter med blödningsdiates som inte kan kontrolleras, om ingen behandling 
avses efter biopsin och som kan härledas av biopsiresultaten. Specifikationerna 
varierar kraftigt beroende på referensvärden för koagulationen, beslut måste 
fattas från fall till fall och beror även på punktionsstället.

Komplikationer
Produktspecifika komplikationer:
Kan böjas, blockeras, läckage
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• Allmänna komplikationer under ingreppet, t.ex. cirkulationskollaps, hepatisk 
encefalopati, problem med andningen vid administrering av smärtstillande 
eller lugnande medel etc.

• Icke-diagnostiska resultat
• Symptomatiska eller asymptomatiska intrakraniella blödningar (i samband 

med biopsin eller kanylbanan), blödning i näreheten av punktionsstället, kro-
niskt subduralt hematom, postoperativt intratumoralt hematom, intratumo-
ral blödning som måste opereras bort eller som leder till permanent förlam-
ning av en sida, intrakraniell hypertoni på grund av blödningar (dödlig).

• Perilesionalt ödem, hydrocefalus
• Hjärnsvullnad på grund av skada på den kortikala venen genom kompression 

av skelettet när stereotaktisk ram används
• Sårläkningsproblem
• Blödning ur punktionskanalen
• Spridning av tumörceller längs biopsibanan
• Intraoperativ och postoperativ infektion, meningit
• Krampanfall (vanligt vid biopsi med ram)
• Neurologiska defekter, epilepsi, fokal neurologi
• Tekniska störningar (vanligt vid biopsi utan ram)

Användare måste informera patienterna om de komplikationer som normalt är 
förknippade med ingreppet.
 Om komplikationer inträffar när du använder instrumentet ska du följa organi-
sationsprotokollet. Om detta inte kan avhjälpa komplikationerna eller om kom-
plikationerna anses vara allvarliga eller icke-behandlingsbara ska du försiktigt 
avbryta ingreppet och ta ut invasiva instrumentdelar från patienten.

Varningar
steril produkt:

Detta är en medicinsk engångsprodukt för användning på en patient.

Produkten får inte under några omständigheter återanvändas!
Produkten får inte under några omständigheter omsteriliseras!

De material som används vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för 
bearbetning eller omsterilisering.
Produkten är inte avsedd för bearbetning eller omsterilisering.

Obemyndigad återanvändning eller bearbetning
 – kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att 
uppnå det resultat som tillverkaren avsett går förlorade
 – eder till en avsevärd risk för korsinfektion/ korskontaminering till följd 
av eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
 – kan göra att produktens funktionella egenskaper går förlorade.
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vid användning:
1. För säker och effektiv användning av hjärnbiopsisystemet måste läkaren 

som utför ingreppet ha tillräckliga kunskaper, erfarenheter och tillräcklig 
utbildning för att använda den här metoden på patienten. 

2. Det är absolut nödvändigt att följa vedertagen sjukvårdssed och vidta lämp-
liga försiktighetsåtgärder. Djupa sårinfektioner är allvarliga postinterventio-
nella komplikationer som måste åtgärdas med ett omfattande kirurgiskt 
ingrepp. 

3. Punktion av mjuk vävnad får bara utföras hygienisk felfri miljö och sterila 
engångshandskar måste användas.

4. Täck över området med punktionsstället väl och se till att förhållandena är 
sterila.

5. Före punktionen måste lämpliga åtgärder vidtas så att vävnadsprovet kan 
sparas för hematologisk analys.

vid användning med andra kompatibla produkter:
Vid bruk av flera komponenter ska du bekanta dig med dem innan användning 
genom att kontrollera anslutningar och passager (kanyler, adaptrar).

ytterligare varningsindikationer:
1.  Var försiktig: Varning för vasst föremål. Produkten eller produktkompo-

nenterna kan ha vassa kanter eller vassa ändar, beroende på vilken typ 
av spets det är. Olika infektiösa patogener kan överföras vid sticksår. I 
grund och botten handlar det främst om HIV-virus (humant immun-
brist-virus), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV).

2. Du måste rutinmässigt vidta allmänna försiktighetsåtgärder för hantering 
av blod och kroppsvätskor vid användning och kassering av produkten på 
grund av risken för att komma i kontakt med blodburna patogener.

3. Observera att en samlad bedömning av den fortsatta användningen av en 
enhet av samma typ måste göras så som beskrivs i direktivet för medicintek-
niska produkter, även efter att enheten har bytts ut eller ersatts.

Användning
När ett biopsinavigationssystem (BrainLAB, Stryker) används måste informatio-
nen om kompatibilitet och bruksanvisningen från tillverkaren observeras och 
följas. De här anvisningarna och den här informationen måste följas!

Följande tillvägagångssätt gäller för användning med stereotaktisk ram:
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Den tvådelade kanylen sätts in i styrröret till den stereotaktiska utrustningen och 
förs in enligt X-, Y- och Z-koordinaterna i trepaneringsområdet. För in försiktigt 
genom att perforera den mjuka hjärnhinnan, fortsätt genom barken till mål-
rummet i myelinskidan.

Sidofönstret justeras genom att porten vrids.

Sidofönstret är stängt när det röda stiftet är i höjd med det gröna strecket.

Sidofönstret är öppet när det röda stiftet är i höjd med det röda strecket.

Med hjälp av den integrerade aspirationssprutan genereras vakuum som suger 
in vävnad i biopsikanalen. Beroende på typen av vävnad kan vakuumet regleras 
steglöst genom att tvåvägsventilen spärras i ett fast läge mellan 1 och 10 ml. 
Den aktuella vävnaden lossas genom att den inre biopsikanylen vrids 180°. Dra 
ut den inre kanylen. Biopsimaterialet kan tas ut ur den inre kanylen.
Beroende på vad som krävs kan 3 till 4 ytterligare prov tas genom att den inre 
biopsikanylen sätts in i den yttre kanylen igen, genom att vakuum genereras och 
genom att vrida kanylen 180°.

Tredelat system enligt Merlo:
Punktionskanylen med ledare sätts in i styrröret till den stereotaktiska utrust-
ningen och förs in enligt X-, Y- och Z-koordinaterna i trepaneringsområdet. För 
in försiktigt genom att perforera den mjuka hjärnhinnan, fortsätt genom barken 
till målrummet i myelinskidan.

När ledaren har dragits tillbaka sätts den monterade, tvådelade biopsikanylen in 
och ansluts till inloppsspärren med luer-lock. 

Sidofönstret justeras genom att porten vrids.

Sidofönstret är stängt när det röda stiftet är i höjd med det gröna strecket.

Sidofönstret är öppet när det röda stiftet är i höjd med det röda strecket.

Med hjälp av den integrerade aspirationssprutan genereras vakuum som suger 
in vävnad i biopsikanalen. Beroende på typen av vävnad kan vakuumet regle-
ras steglöst genom att tvåvägsventilen spärras i ett fast läge mellan 1 och 10 
ml. Den aktuella vävnaden lossas genom att den inre biopsikanylen vrids 180°. 
Biopsimaterialet kan tryckas ut ur den inre kanylens främre öppning med utma-
taren. Beroende på vad som krävs kan 3 till 4 ytterligare prov tas genom att den 
inre biopsikanylen sätts in i den yttre kanylen igen, genom att vakuum genereras 
och genom att vrida kanylen 180°.
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Temperaturgränsvärde +10 °C till +30 °C

Fuktighetsgränsvärde 20 % till 65 %

Skyddas mot solljus

Förvaras torrt

Allmän information
Produkterna tillverkas i enlighet med globalt tillämpliga riktlinjer för farliga 
ämnen.

Pyrogenfri

 Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten 
måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet som använda-
ren och/eller patienten bor.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Förklaring av symboler som används på etiketterna

Tillverkare Se bruksanvisningen

Sista förbrukningsdag Pyrogenfri

Katalognummer Rx only Varning: Enligt amerikansk federal lag 
får den här produkten endast säljas av 
läkare eller på läkares ordination.Steriliserad med hjälp av 

etylenoxid

Får inte steriliseras på nytt MR ej säkert

Produkten får ej användas 
om  förpackningen är skadad Anvisning

Förvaras torrt Information

Fuktighetsgränsvärde Varning för vasst föremål

Får ej återanvändas PHT Innehåller ej ftalater (enl. avs. 7.5 i 
93/42/EEG, bilaga l)

Obs! Innehåller inte latex

Tillverkningsdatum Antal

Batchcode Översättning

Skyddas mot solljus Medicinteknisk produkt

Temperaturgränsvärde
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