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Инструкция за употреба
  Тази инструкция за употреба е преведена на следните езици: DE, EN, 
FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Пре-
водите могат да бъдат изтеглени от нашия уеб сайт eifu.pajunk.com.

Специално внимание
 Прочетете внимателно информацията и указанията за приложение 
по-долу! 

Rx only  Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструк-
ция за употреба от квалифициран медицински персонал.

PAJUNK® не дава препоръка за метод за лечение. Отговорен за вида на 
приложението и избора на пациента е лекуващият медицински специалист.
Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни 
съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката 
и обучението.
При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията се 
анулира и сигурността на пациента е застрашена.
При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва 
да се спазват техните инструкции за употреба и декларациите за съвмес-
тимост. Решението за комбинираната употреба на продукти от различни 
производители (доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от 
прилагащия.

 Ако има основателни съмнения относно пълнотата, целостта или стерил-
ността, продуктът не трябва да се използва при никакви обстоятелства.
 Могат да се използват само неповредени продукти, преди изтичане на 
срока на годност, посочен на етикета, и в ненарушена стерилна опаковка.

Продуктово описание/съвместимост
  Продуктовите номера, респ. обхватът на валидност на насто-
ящата инструкция за употреба можете да вземете от валидната 
декларация за съответствие.

Напълно автоматична система за многократна биопсия за получаване на 
хистологично оценим тъканен материал от меки части/органи.
За многократна биопсия могат да се използват коаксиалните проводници 
PAJUNK®. При това използвайте само съвместими принадлежности от PAJUNK®. 
Коаксиалните проводници са на разположение с артикулни номера 313Sxxxxxx 
и с различни диаметри и дължини (ръководство за експлоатация: XS190164).
Перфориращ апарат за биопсия:  
пригоден за многократна употреба, нестерилен 
Канюла за биопсия: за еднократна употреба, стерилна 
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Обезопасително копче

Ръкохватка за отваряне на инструмента

Статусна индикация - обтегнато 

Статусна индикация – канюла за биопсия

Визьор = статусна индикация Фиксираща дръжка, инструмент за биопсия 

Активатор 2  

Индикация за дълбочина на биопсия 

Мащабиране на дълбочината на биопсия

Обтяжна шейна 

Посока на въртене, дълбочина на биопсия 

Активатор 1

Безстепенно регулиране на дълбочината на пробождане

Копче за стилет

Зелен фиксиращ лост

Приставка на канюлата

Предназначение
Взимане на тъканни проби от мека тъкан.

Предупреждение:
Канюлата не е подходяща за употреба при ЯМР!

Предвидени потребители
Само медицински специалисти. Потребителят трябва да бъде обучен и 
подготвен в най-новите клинични техники.
Целева група на пациенти
Възрастни и деца; лекуващите медицински специалисти са отговорни за 
подбора на подходящи пациенти.
Показания
Цитологичен и/или хистологичен преглед.
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Вземане на биопсия от скелета и нервната система. Липсваща терапевтична 
последователност, пациент, който не съдейства, асцит, лошо видими органи, 
тежка коагулопатия, без сигурен достъп, аневризъм, (феохромозитом), (ехино-
кок), нараняване на съседни органи (нараняване на белите дробове, нараняване 
на жлъчката, нараняване на червата), инфекции, свръхчувствителна реакция 
към локално упойващо средство, увреждания в сърдечнo-съдовата система при 
администриране на болкоуспокояващи средства.

 Не използвайте продукта в никакъв случай при известни непоноси-
мости към материали и/или известни взаимодействия!

Усложнения
Грешна пункция, проблем със съсирването, лошо цялостно състояние, хема-
том в областа на целевата зона, пневмоторакс, хематоторакс, нараняване на 
съдовете, артериобилиарна фистула.

 Прилагащият принципно има задължение за разясняване на типич-
ните за процедурата усложнения.
 Ако по време на употребата се стигне до усложнения, свързани с 
продукта, следвайте протоколите на вашето лечебно заведение. 
Ако усложненията не могат да се отстранят по този начин или ако 
се считат за тежки или нелечими, прекъснете приложението и 
отстранете инвазивните компоненти на продукта от пациента.

Предупредителни указания

За стерилния продукт:
Това е медицинско изделие за еднократна употреба, предназначено за 
един пациент!

При никакви обстоятелства не използвайте повторно този продукт!
При никакви обстоятелства не стерилизирайте повторно продукта!

Използваните при производството материали не са подходящи за повторна 
обработка, нито за повторна стерилизация!
Продуктовият дизайн не е подходящ нито за повторна обработка, нито за 
повторна стерилизация!

В случай на неразрешена повторна употреба/повторна обработка
 –  продуктът може да загуби предвидени от производителя същест-
вени характеристики.
 –  има значителен риск от кръстосана инфекция/контаминация 
поради вероятно неподходящи методи на обработка.
 – има риск продуктът да загуби функционалните си характеристики.
 –  има риск от разрушаване на материалите и от ендотоксични реак-
ции, причинени от остатъци!
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При продукт за многократна употреба:
1.  Непременно се уверете, че преди първата употреба всички 

медицински продукти, които не са доставени в стерилно със-
тояние, първо са почистени, а след това са стерилизирани!

2. Подгответе контаминирания инструмент незабавно след всяка 
употреба (вижте „Подготовка преди машинното почистване“)!

3. Продуктът трябва преди всяка употреба да се подлага на визуална и 
функционална проверка, както и на проверка за уплътненост на крана 
за инсуфлация.

4. Повредени или неизправни инструменти трябва да бъдат отделени и 
сменени.

При приложение:
1. При използване на системата за биопсия следете за това, канюлата за 

биопсия в никакъв случай да не се извива. 
2. За сигурното и ефективно приложение на перфориращия апарат за 

биопсия извършващият лекар трябва да разполага със съответните 
познания, опит и обучение при използването на тази техника върху 
пациента.

3. Абсолютно наложително е спазването на добрата клинична практика 
и предпазни мерки. Дълбоките инфекции на рани са сериозни постин-
тервенционални усложнения, чието отстраняване изисква сериозна 
хирургическа намеса.

4. Взимането на биопсат може да се извършва само в клинична среда.
5. Преди пункцията непременно вземете подходящи мерки за обезопася-

ване на биопсата за хемопатологична оценка.
6. Съхранявайте уреда само с отпусната пружина!

При пункция:
1. При адипозни пациенти и деца обърнете специално внимание на 

избора на канюла с подходящи размери (диаметър, дължина).
2. За да избегнете прегъване или счупване на канюлата, в никакъв случай 

не упражнявайте прекомерна сила върху нея.
3. В случай на неочакван контакт с костта извадете канюлата и сменете 

посоката.
4. Повторният контакт с костта поврежда върха. При никакви обстоятел-

ства не продължавайте да използвате така повредена канюла. Отстра-
нете канюлата в една стъпка в случай на предишен контакт с костта.

При инжектиране: 
Винаги осигурявайте асептични условия на мястото на инжектиране.
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Допълнителни предупредителни указания:
1.  Внимание! Опасност от остър предмет. Продуктът или компонен-

тите на продукта могат да бъдат с остри ръбове или заострени 
върхове (в зависимост от вида на заточване). При прободни нара-
нявания могат да се предават голямо разнообразие от инфекци-
озни патогени; вирусът на човешкия имунодефицит (HIV), както и 
вирусът на хепатит В (HBV) и вирусът на хепатит С (HCV) са от 
особено практическо значение.

2. Използвайте общите предпазни мерки за работа с кръв и телесни теч-
ности като рутинна мярка при използването и изхвърлянето на проду-
кта, тъй като има риск от контакт с патогени, предавани чрез кръвта.

3. Обърнете внимание на това, че продължаващата употреба на продукт 
от същия вид, дори и след смяна/подмяна, се оценява кумулативно за 
целите на законодателството за медицинските изделия.

Приложение
Извършете биопсията при използване на подходящи стерилни техники.
Проверявайте преди употреба инструмента за биопсия: затягайте перфо-
риращия апарат без поставена канюла за биопсия чрез двукратно изтег-
ляне на черната шейна. Проверете функцията на инструмента като първо 
натиснете предпазното копче и след това задействате активатор.

 Не проверявайте инструмента за биопсия PAJUNK® DeltaCut никога 
с поставена канюла за биопсия PAJUNK® DeltaCut. Това може да 
доведе до увреждане на канюлата и/или до наранявания.

Подготовка на канюлата за биопсия PAJUNK® DeltaCut:
Канюлата разполага със сантиметърна скала за измерване на дълбочи-
ната на пробождане и със зелен фиксиращ лост, който в затворено състоя-
ние се грижи за това по време на поставянето на канюлата в инструмента 
за биопсия PAJUNK® DeltaCut да се запази непроменена позицията на 
стилета и канюлата. Установете преди употреба подходящия диаметър и 
дължина за извършваната биопсия и изберете подходящата канюла. При 
запазване на стерилността извадете канюлата от опаковакта и отстранете 
защитния маркуч.

Сега отворете капака.
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щите отвори на поемащата шейна, при което 
зеленият фиксиращ лост трябва да е в затво-
рена позиция (напречно на тръбата на каню-
лата). Алтернативно канюлата за биопсия 
може да се постави по същия начин и в 
напълно обтегнат инструмент.

 Завъртете зеления фиксиращ лост на 90° 
обратно на часовника (паралелно на каню-
лата). Затворете капака докрай. Зеленият 
фиксиращ лост и червеното копче на стилета 
сега показват състоянието на зареждане на 
уреда. Ако капакът не се затваря правилно, 
проверете положението на зеления фикси-
ращ лост и го поставете на правилна пози-
ция. Продължете само ако капакът се 
затваря докрай и се фиксира правилно.

2x

 Затегнете инструмента чрез двукратно изтег-
ляне на черната шейна (обърнете внимание на 
функционалните статусни индикации). Тази 
стъпка може да се пропусне, ако канюлата за 
биопсия е поставена във вече напълно затегнат 
инструмент.

Статусни индикации
Статусна индикация –  
обтегнато (червено)

Статусна индикация –  
отпуснато (зелено)

1. Системата е докрай отпусната
2. Канюлата е изтеглена, камерата за биопсат е 
отворена
3.  Системата е докрай затегната, готова за 

употребата
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страничната скала в диапазона от 15 mm до 22 
mm чрез завъртане на колелото за настройка 
отзад на инструмента до съответната стойност.
 Имайте предвид, че червената статусна инди-
кация за готовия за употреба инструмент сега 
се намира в маркираната с „COCKED“ зона. 
Инструментът сега е готов за приложението.

Преди поставянето на системата извършете при нужда прободна инцизия 
на кожата за облекчаване на проникването.
Поставете канюлата и прекарайте върха й чрез избрана подходяща 
образна процедура до ръба на целевата област (лезия).

Освобождаване
Натиснете обезопасителното копче с надпис 
„Safeguard“.

Възможност 1

Активиране в края  
на системата за биопсия

Активиране
Посредством активиране на активатора в края 
на системата за биопсия или с долния активатор 
се активира взимането на биопсия.

Възможност 2

Активиране в долния активатор на системата за биопсия

След активирането на биопсията инструментът може внимателно да се изтегли 
назад.

1x

Чрез еднократно затягане на систе-
мата за биопсия камерата за биоп-
сат се отваря и биопсатът може да 
се извади.

За взимане на няколко биопсата процедурата може да се повтори многократно.
Погрижете се за мястото на инцизия.
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Перфориращият апарат DeltaCut не трябва да се демонтира.
Обработване
Общи указания

 По време на всяка работа върху контаминирани инструменти спазвайте 
правилата на работническия профсъюз и подобни организации по отно-
шение на личната сигурност. Носете подходящо предпазно оборудване и 
се погрижете за достатъчна сигурност по отношение на имунизациите.
 Опасност от инфекции: Чрез неправилно обработване на инструментите 
пациентите, потребителите и други лица могат да бъдат изложени на опас-
ност от инфекция, а функционалността на инструмента да бъде затруднена.
  При подозрение за или наличие на болестта на Кройцфелд-Якоб или друга 
прионна болест, инструментът трябва да бъде изхвърлен в съответствие 
с изискванията на съответната държава след еднократна употреба.
 Във всеки случай спазвайте при ползвателя/потребителя валидира-
ните процеси, съоръжения и уреди при централната стерилизация и 
проверете същите за съвместимост със зададените тук стойности.
 При прилагане и употреба на разтвори предоставените от производителя 
на химикалите стойности за концентрация и време на действие трябва да 
се спазват. Чрез неспазването им инструментът може да бъде повреден.
Още информация за подготовката на инструмента ще намерите на 
www.a-k-i.org

Първи действия на мястото на употреба
В случай че инструмент бъде замърсен, то трябва да бъде почистен непо-
средствено след употреба.
За да бъдат предотвратени засъхване и залепване на материал по инстру-
мента, груби замърсявания, корозивни разтвори и лекарства напр. да бъдат 
отстранени чрез почистване и измиване след администриране на лекарството 
(сухо премахване на замърсявания).
Транспорт
За транспорт към обработването използвайте подходящи транспортни контей-
нери, за да избегнете застрашаване или контаминация от страна на трети лица.
Където е възможно, за предпочитане е сухо премахване на замърсявани-
ята. Продължителна експлоатация трябва да се избягва.
Подготовка преди машинното почистване
Контаминираните инструменти трябва да се подготвят незабавно след упо-
треба. Ако при инструмента става дума за продукт с повече съставни части, 
то той трябва да се разглоби на съставни части.
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Отстранете видими контаминанти или груби замърсявания чрез използ-
ването на четка (не трябва да бъде метална четка) или гъба под течаща 
студена вода (<40°C, качество на питейна вода) от повърхността на инстру-
мента.
Предварително почистване на кухи пространства/лумени:
Почистете работните канали, лумени или кухи пространства на инстру-
мента под течаща студена вода (<40°C) с помощта на подходяща четка 
(не трябва да бъде метална четка). Изплактене луфтове, прорези и кухи 
пространства за приблизително 10 секунди с пистолет за водно налягане и 
при възможност с приставка за изплакване.

Ръчно почистване/ръчна дезинфекция
Не е необходима ръчна дезинфекиця.

 Предупреждение: Изцяло ръчно почистване не е допустимо. След 
ръчно предварително почистване винаги трябва да бъде извършено 
машинно почистване и дезинфекция.

Машинно почистване/машинна дезинфекция
Почистете и дезинфекцирайте инструментариума единствено в подходящ 
уред за почистване и дезинфекция (RDG).
Термоустойчиви инструменти да се почистват с програмата Vario TD.
PAJUNK® валидира и одобри следния процес за почистване и дезинфекция 
в съответствие с DIN EN ISO 17664 съотв. DIN EN ISO 15883:

• Vario TD със следните процесуални параметри:
• 1 минута предварително почистване със студена чешмяна вода, с 

качество на питейна вода <40°C
• Изпразване
• 3 минути предварително почистване със студена чешмяна вода, с 

качество на питейна вода <40°C
• Изпразване

При употреба на Neodisher® Mediclean forte:
• 10 минути почистване при 55 (+5/-1)°C, дозировка в съответ-

ствие със следната таблицата и пречистена вода
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• 10 минути почистване при 45 (+5/-1)°C, дозировка в съответ-
ствие със следната таблицата и пречистена вода 

• Изпразване
• 3 минути изплакване с пречистена вода (< 40°C)
• Изпразване
• 2 минути изплакване с пречистена вода (< 40°C)
• Изпразване
• 5 минути термична дезинфекция при 93 (± 2)°C (A0-стойност 3000) 

и пречистена вода
• Изпразване
• 30 минути автоматично изсушаване с горещ въздух при > 60°C (в 

миялното помещение)

Химикал Производи-
тел

Категория pH-стойност Дозировка

Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Алкални 
почистващи 
препарати

10,4 – 10,8* 0,5% (5 ml/l)

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Ензимно 
средство за 
почистване

7,6 – 7,7 * 0,5% (5 ml/l)

 * Показатели в съответствие с документацията, предоставена от производителя

Свържете отделните части с лумени и канали директно към уреда за 
почистване и дезинфекция. Неразглобяем инструментариум с един почист-
ващ канал, при наличие на такъв, трябва да се свърже директно към прис-
тавката Luer-Lock при специалното включване на уреда за почистване и 
дезинфекция за почистване на лумените.
При избора на почистваща програма обърнете внимание на това от какъв 
материал е произведен инструментът, който трябва да бъде почистен 
(напр. неръждаема стомана при медицински инструменти, хромирани 
повърхности, алуминий).

Във всеки случай спазвайте указанията на производителя на уреда и 
на производителя на почистващите препарати.

Сушене

След почистването инструментът евентуално трява да бъде изсу-
шен ръчно.
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Оставете инструментариумът да се охлади до стайна температура.
Почистеният и дезинфекциран инструмент да бъде проверен на око, като 
при това да се обърне внимание на чистота, пълно комплектоване и изсу-
шеност.
Ако при тази проверка се установят нечистотии или налепи, инструментът 
трябва да бъде подложен на нов процес на измиване и дезинфекция. 
Ако при проверката установите повредени, непълни, корозирали, огънати, 
счупени, с нарушена цялост, износени части на инструмента, то същите 
трябва да бъдат отделени и заменени.
При наличие на остатъчна влажност на инструмента изсушете отново.
Смазвайте всички подвижни части. За медицинските инструменти използ-
вайте смазка, която е разрешена за описаните методи на стерилизиране. За 
целта препоръчваме парафиново масло (арт. ном. 1292-00-97), което прите-
жава добри свойства на проникване и плъзгане. Това допринася за движе-
нието на подвижните части и освен това предпазва цялата повърхност на 
инструмента от минерални отлагания, които по-късно могат да доведат до 
функционални влошавания. Имайте предвид, че тези смазвания на инстру-
мента трябва да се извършват рутинно след всяко почистване и преди всяка 
стерилизация.

Точки за масло

Отпуснато

Точки за масло

Обтегнато

 PAJUNK® препоръчва внимателно боравене с инструментите, 
както и непременното спазване на тези инструкции за употреба, за 
достигане възможно най-висока продължителност на живот. Про-
дължителността на живот на инструмента зависи до голяма 
степен от внимателното боравене с него, както и от прилагането 
на съответните мерки за грижа и поддръжка.

Система за опаковен
Използвайте единствено общоприети и сертифицирани системи за опако-
ване в съответствие с EN 868 част 2-10, EN ISO 11607 част 1+2, DIN 58953.
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 Предупреждение: при подозрение за или наличие на болестта Крой-
цфелд-Якоб или друга прионна болест инструментът трябва да 
бъде изхвърлен в съответствие с изискванията на съответната 
държава след еднократна употреба.

PAJUNK® валидира и одобри следния процес на стерилизация:
Стерилизация с пара
Напълно монтираният инструмент трябва да бъде стерилизиран в съответ-
ствие с одобрен стерилизационен процес с пара (напр. стерилизиращ уред 
в съответствие DIN EN 285 и валидиране по DIN EN 17665-1).
Ако се работи с фракционирания вакуумен процес, то стерилизацията 
следва според програмата 134°C/3 bar при минимално време за задърр-
жане от 5 минути (в съответствие с препоръките на "Роберт Кох Институт" 
и нафедералния институт за лекарствени средства и медицински проду-
кти). Времето за изсушаване е 30 минути.
Оставете уреди/инструменти да се охладят до стайна температура преди 
повторната им употреба.
Съхранявайте инструментариума след неговото стерилизиране с пара 
единствено в подходящи, предвидени за целта контейнери.
Транспортиране към мястото на употреба
За транспортиране използвайте подходящи транспортни системи.
Ограничаване на повторната подготовка
Краят на продължителността на живота на продукта се определя прин-
ципно от амортизацията, повреждане чрез употреба, внимателно боравене 
с него и подходящо складиране.
Честа повторна обработка в съответствие с предоставените от производи-
теля инструкции за повторна обработка не оказва влияние върху ефектив-
ността на инструментите.
Ремонт
Продукти, които са изпратени на PAJUNK® в периода на гаранционния срок 
или за сметка на потребителя с цел ремонт, преди изпращането им трябва 
да бъдат основно почистени и стерилизирани. Стерилността трябва да 
бъде отбелязана върху придружаващото писмо или опаковката.
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Ограничение на температурата +10°C до +30°C

Влажност на въздуха, ограничение 20% до 65%

Да се съхранява далеч от слънчева светлина 

Да се съхранява на сухо

Общи указания
Продуктите са произведени в съответствие с приложимите в световен 
мащаб директиви за опасните вещества.

Без пироген
 Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на 
продукта, трябва да бъдат докладвани на производителя и на съот-
ветните органи в страната на пребиваване на потребителя и/или 
пациента.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Германия.

Бъ
лг

ар
ск



15

Бъ
лг
ар
скЛегенда на символите, използвани в обозначението

Производител Без пироген

Да се използва до… Rx only Само с рецепта (продуктът може 
да се прилага само според пред-
назначението от квалифициран, 
медицински персонал.)Артикулен номер

Стерилизирано с етиленоксид Не е безопасно за употреба в маг-
нитно-резонансна среда

Да не се стерилизира повторно Инструкция

При повредена опаковка да не се
използва Указание, информация

Да се съхранява на сухо
„СЕ маркировка за съответствие“ 
или „СЕ маркировка“ = марки-
ровка, показваща, че продуктът 
отговаря на съответните изиск-
вания, установени в Регламента 
за медицинските изделия или в 
друго законодателство на Евро-
пейския съюз относно поставя-
нето на съответната маркировка

Влажност на въздуха, ограниче-
ние

Да не се използва повторно Опасност от остър предмет

Внимание PHT Не съдържа фталати

Дата на производство Не съдържа латекс

Код на партида QTY Количество

Да се съхранява далеч от слън-
чева светлина Превод

Ограничение на температурата Медицинско изделие

Да се спазва инструкцията за 
употреба Не стерилно

Единична стерилна бариерна 
система с външна предпазна 
опаковка

Единична стерилна бариерна 
система
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