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Návod k použití
  Překlady tohoto návodu k použití jsou k dispozici v jazycích DE, EN, FR, IT, ES, 
PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Všechny překlady 
si můžete stáhnout z naší webové stránky eifu.pajunk.com.

Věnujte zvláštní pozornost
 Následující informace a instrukce si pečlivě pročtěte! 

Rx only  Výrobek smí používat jen kvalifikovaný zdravotnický personál, a to podle tohoto 
návodu k použití.

Společnost PAJUNK® nedoporučuje žádný konkrétní způsob léčby. Za výběr 
pacienta k léčbě i způsob použití výrobku odpovídá odborný zdravotnický per-
sonál.
Kromě tohoto návodu k  použití platí také skutečnosti vyplývající z příslušné 
odborné literatury, stavu techniky a praxe.
Nedodržení návodu k použití zruší platnost záruky a může ohrozit bezpečnost 
pacientů.
Pokud se tento výrobek bude používat spolu s jinými výrobky, bude nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí o 
kombinovaném použití zařízení od různých výrobců (pokud nepředstavují sou-
stavu léčebných zařízení) odpovídá uživatel.

Pokud není stoprocentně zaručeno, že je výrobek úplný, nepoškozený a sterilní, 
nesmí se v žádném případě používat.
 Používat se smí výhradně nepoškozené výrobky v nepoškozeném balení s plat-
ným datem zajištění sterility.

Popis výrobku / kompatibilita
  Příslušná výrobní čísla resp. rozsah platnosti tohoto návodu k použití naleznete 
v aktuálně platném prohlášení o shodě.

Plně automatický, opakovaně použitelný bioptický systém na odběr tkání z měk-
kých částí těla / orgánů za účelem provedení histologického rozboru.
Odběr vícera bioptických vzorků s koaxiální kanylou PAJUNK®. Používejte 
výhradně kompatibilní příslušenství od PAJUNK®.
Koaxiální kanyly různých průměrů a délek objednáte pod výr. č. 313Sxxxxxx 
(návod k použití: XS190164).

Bioptická pistole: opakovaně použitelná, nesterilní 

Bioptická kanyla: jednorázová, sterilní 
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Bioptický systém DeltaCut 

Zajišťovací tlačítko

Úchop na otevření nástroje

Indikace nabitého stavu 

Indikace stavu bioptické kanyly

Okénko = indikace stavu Výřez pro fixaci bioptického nástroje 

Aktivátor 2  

Indikace hloubky biopsie 

Stupnice hloubky biopsie

Nabíjecí resp. natahovací saně 

Směr otáčení nastavení hloubky biopsie 

Aktivátor 1

Plynulá regulace hloubky vpichu

Styletový knoflík

Zelená fixační páčka

Kanylová spojka

Účel použití
Odběr vzorků měkkých tkání.

Varování:
Kanyla není vhodná pro použití pod magnetickou rezonancí!

Stanovení uživatelé
Odborný zdravotnický personál Uživatel musí disponovat vzděláním a odbor-
ným výcvikem na aktuální úrovni klinické techniky.

Cílová skupina
Dospělí i děti; za výběr pacienta odpovídá odborný zdravotnický personál.

Indikace
Cytologické a/nebo histologické vyšetření.
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Kontraindikace
Odběr bioptátu skeletu a nervového systému. Neexistence následné terapie, nesou-
hlas pacienta, hydroperitoneum, špatně viditelné orgány, těžká koagulopatie, žádný 
bezpečný přístup, aneurysma, feochromocytom, echinokokóza, poranění sousedních 
orgánů (plic, žlučníku, střev), infekce, alergická reakce na místní anestetikum, poruchy 
srdeční činnosti/oběhového systému při podávání analgetik nebo sedativ.

 V případě známých nesnášenlivostí vůči materiálu a/nebo známých interakcí 
výrobek nepoužívejte!

Komplikace
Chybná punkce, porucha srážlivosti krve, špatný celkový zdravotní stav, hematom 
v cílové oblasti, pneumotorax, hematotorax, poranění cév, arteriobiliární pištěl.

 Uživatelé jsou zásadně povinni pacienty informovat o typických komplikacích 
spojených s plánovaným výkonem.
 V případě výskytu komplikací během aplikace výrobku postupujte podle stan-
dardů svého zařízení. Pokud se komplikace nevyřeší nebo budou příliš závažné 
či neřešitelné, aplikaci opatrně ukončete a vyjměte invazivní komponenty zaří-
zení z těla pacienta.

Varovné pokyny

ke sterilnímu výrobku:
Jedná se o zdravotnický prostředek určený k  jednorázovému použití pro jed-
noho pacienta.

Výrobek se za žádných okolností nesmí používat opakovaně.
Výrobek se za žádných okolností nesmí opakovaně sterilizovat.

Materiály použité při výrobě nejsou vhodné pro opakovanou přípravu ani ste-
rilizaci!
Výrobek není určen pro opakovanou přípravu ani opakovanou sterilizaci!

Neoprávněné opakované použití nebo příprava
 –  může způsobit ztrátu důležitých, výrobcem zamýšlených výkonnost-
ních parametrů.
 –  vede ke vzniku signifikantního rizika křížové infekce/kontaminace v 
důsledku potenciálně nevhodných metod přípravy.
 – může způsobit ztrátu funkčních vlastností výrobku.
 –  může způsobit rozpad materiálů a vést k endotoxickým reakcím způso-
beným rezidui.
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Varovné pokyny

v případě opakovaně použitelného výrobku:
1.  Před prvním použitím se ujistěte, že jsou všechny nástroje dodávané v nes-

terilním stavu řádně vyčištěné a sterilizované!
2. Znečištěné nástroje po použití bez zbytečného odkladu čistěte (viz "Návod 

k ručnímu předčištění").
3. Výrobek před každým použitím podrobujte vizuální a  funkční kontrole 

a zkoušce těsnosti insuflačního kohoutku.
4. Poškozené nebo vadné nástroje vytřiďte a nahraďte.

během aplikace:
1. Při aplikaci bioptického systému pamatujte na to, že se kanyla nesmí 

ohnout. 
2. Předpokladem bezpečné a efektivní aplikace této bioptické soustavy je, aby 

lékař, který bude výkon provádět, disponoval odpovídajícími znalostmi, 
zkušenostmi a odbornou praxí.

3. Absolutní nutností je dodržování zavedené klinické praxe a preventivních 
opatření. Možnými vážnými postintervenčními komplikacemi bývají infekce 
hlubokých ran s nutností velkoplošného chirurgického odstranění.

4. Odběr bioptátu je dovoleno provádět jen v klinickém prostředí.
5. Před samotnou punkcí musí být zajištěno následné patologické vyšetření 

bioptátu.
6. Přístroj skladujte výhradně ve stavu s uvolněnou pružinou!

k punkci:
1. Zejména u obézních a dětských pacientů dbejte na pečlivý výběr kanyly 

vhodných rozměrů (průměru, délky).
2. Na kanylu nepůsobte příliš velkou silou, aby se neohnula nebo nezlomila.
3. V případě nečekaného kontaktu s kostí kanylu vytáhněte a změňte směr.
4. Opakovaný dotek s kostí vede k poškození hrotu. Takto poškozenou kanylu 

v žádném případě už dále nepoužívejte. Dojde-li ke styku s kostí, pak kanylu 
jedním tahem odstraňte.

k injekci: 
V místě vpichu vždy zajistěte aseptické podmínky.
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další varovné pokyny:
1.  Pozor! Varování před ostrým předmětem Výrobek nebo jeho součásti 

mohou být (v závislosti na způsobu brusu) špičaté nebo ostré. V pří-
padě poranění v důsledku vpichu hrozí přenos infekce. Z praktického 
hlediska je důležitý především virus lidského imunodeficitu (HIV), virus 
hepatidy B (VHB) a virus hepatidy C (VHC).

2. Kvůli riziku kontaktu s krví a přenosu patogenů je při používání a likvidaci 
výrobku důležité standardně dodržovat veškerá obecně platná opatření 
týkající se zacházení s krví a tělními tekutinami.

3. Pamatujte na to, že pokračující používání výrobku stejného typu je i po 
změně nebo výměně výrobku nutno hodnotit ve smyslu předpisů o zdra-
votnických prostředcích kumulativně.

Aplikace
Biopsii provádějte vhodnými sterilními technikami.
Před aplikací je bioptický nástroj nutno vyzkoušet: pistoli bez vložené bioptické 
kanyly dvojím odtažením černých nabíjecích saní nabijte. Nyní vyzkoušejte, zda 
nástroj funguje, a to tak, že stisknete nejprve odjišťovací tlačítko, a poté aktivá-
tor.

 Bioptický nástroj PAJUNK® DeltaCut v žádném případě nezkoušejte s vloženou 
bioptickou kanylou PAJUNK® DeltaCut. Hrozí poškození kanyly a/nebo úrazy.

Příprava bioptické kanyly PAJUNK® DeltaCut:
Kanyla má centimetrovou stupnici na měření hloubky vpichu a zelený fixační 
pístek, který v zavřené poloze zajišťuje neměnnost vzájemné polohy styletu 
a  kanyly během ukládání kanyly do bioptického nástroje PAJUNK® DeltaCut. 
Před aplikací si ujasněte parametry biopsie a vyberte kanylu vhodné délky a 
průměru. Kanylu sterilně vybalte a odstraňte ochrannou hadičku.

Nyní odklopte kryt.
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Bioptickou kanylu uložte do otvorů v saních, 
zelený fixační pístek musí být přitom v zavřené 
poloze (kolmo k trubičce kanyly). Alternativně 
můžete bioptickou kanylu stejným způsobem 
uložit také do maximálně nabitého nástroje.

 Zeleným fixačním pístkem otočte o  90° proti 
směru hodinových ručiček (rovnoběžně s kany-
lou). Přiklopte kryt. Zelený fixační pístek a čer-
vený knoflík styletu indikují stav nabití přístroje. 
Pokud se kryt nedá zavřít, zkontrolujte a příp. 
upravte polohu zeleného fixačního pístku. 
Dokud kryt správně a spolehlivě nezavřete, 
nepokračujte.

2x

 Dvojím odtažením černých nabíjecích saní nástroj 
nabijte (řiďte se indikací funkce a stavu). Pokud jste 
bioptickou kanylu uložili do maximálně nabitého 
nástroje, pak tento krok přeskočte.

Indiakce stavu

Indikace stavu – 
nabito (červená)

Indikace stavu – 
nabito (zelená)

1. Systém vůbec nenabitý

2. Zasunutá kanyla, otevřená komora na bioptát

3.  Systém zcela nabitý, připravený k použití
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Seřizovacím kolečkem na zadní straně nástroje si na 
boční stupnici nastavte vhodnou hloubku vpichu v 
rozmezí od 15 mm do 22 mm.
 Pozor, červená indikace připravenosti nástroje je 
nyní v pásmu označeném nápisem „COCKED“. 
Nástroj je nyní připraven k použití.

 
Pro snazší zavedení systému proveďte případnou incizi pokožky.
Přiložte kanylu a  s podporou vhodné zobrazovací metody zaveďte hrot až  k 
cílové oblasti (lézi).

Odjištění
Stiskem tlačítka s nápisem „Safeguard”.

1. možnost

Aktivace odběru na konci  
bioptického systému

Aktivace odběru
Aktivace odběru aktivátorem na konci nebo na 
spodní straně bioptického systému.

2. možnost

Aktivace aktivátorem na spodní straně bioptického systému

Po odběru vzorku se nástroj opatrně vytáhne.

1x

Jednorázové nabití bioptického sys-
tému za účelem otevření komory s 
bioptátem a vyjmutí bioptátu.

 
V případě vícečetného odběru stačí tento postup zopakovat.

Na závěr místo incize ošetřete.
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Montáž/ demontáž
Pistole DeltaCut není nutno rozebírat.

Příprava
Všeobecné pokyny

 Se znečištěnými nástroji zacházejte vždy přesně podle předpisů profesního 
sdružení a  rovnocenných organizací v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky a dbejte na dostatečnou 
vakcinaci.
 Nebezpečí infekce: nesprávnou přípravou nástrojů byste vystavili pacienty, uživatele 
a třetí subjekty riziku infekce a ohrozili funkci nástroje.
  V případě podezření či prokázání nákazy Creutzfeldt-Jakobovou nemocí nebo 
jiným prionovým onemocněním musíte nástroj po jednorázovém použití podle 
národních předpisů zlikvidovat.
 Důsledně dodržujte ověřené a zavedené postupy a předpisy pro technické 
vybavení platné v místě používání, organizaci či centrálním sterilizačním pra-
covišti a ověřujte, zda nejsou v rozporu se zde uvedenými informacemi.
 Při přípravě a aplikaci roztoků dodržujte koncentrace a doby působení specifi-
kované výrobci těchto chemických látek. Při nedodržení hrozí, že se nástroj 
poškodí.
Další informace o přípravě nástrojů najdete na www.a-k-i.org

Příprava na místě použití
Znečištěné nástroje je nutno čistit okamžitě po použití.
Za účelem prevence zasychání ulpělého materiálu je nástroj nutno ihned po podání 
léku zbavit větších nečistot, korozivních roztoků a zbytků léku, např. otřením a očiš-
těním (nasucho).

Přeprava
Na přepravu do místa přípravy po použití používejte vhodné přepravní kontej-
nery a vylučte riziko ohrožení třetích subjektů.
V rámci možností upřednostňujte suchou likvidaci. Čas do opětovné přípravy 
zkraťte na minimum.

Příprava na automatické čištění
Znečištěné nástroje je nutno po použití zpracovat bez zbytečného odkladu. 
Vícedílné nástroje je nutno rozebrat.
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Předčištění povrchových ploch:
Zjevnou kontaminaci resp. velké nečistoty z nástrojů smeťte kartáčkem (nikoliv 
ocelovým) anebo omyjte houbičkou pod tekoucí studenou vodou (<40 °C, v 
kvalitě pitné vody).

Předčištění dutin/ lumenů:
Pod tekoucí studenou vodou (<40 °C) vyčistěte vhodným kartáčkem (nikoliv ocelo-
vým) pracovní kanálky, lumeny a dutiny nástroje. Štěrbiny, drážky a dutiny propla-
chujte cca 10 vteřin tlakovou vodovodní pistolí, příp. s oplachovacím nástavcem.

Ruční čištění/ ruční dezinfekce
Ruční dezinfekce není nutná.

 Varování: nástroje není dovoleno čistit pouze ručně. Po ručním předčištění musí 
vždy následovat automatické vyčištění a vydezinfikování.

Automatické čištění a dezinfikování
Instrumentárium čistěte a dezinfikujte výhradně vhodnými čisticími a dezinfekč-
ními zařízeními. Na čištění termostabilních nástrojů používejte program Vario 
TD. Společnost PAJUNK® v souladu s DIN EN ISO 17664 resp. DIN EN ISO 15883 
validovala a povolila následující čisticí a dezinfekční postupy:

• Vario TD s těmito procesními parametry:
• předčištění studenou vodou z vodovodu, v kvalitě pitné vody <40 °C, 

po dobu 1 minuty
• vypuštění
• předčištění studenou vodou z vodovodu, v kvalitě pitné vody <40 °C, 

po dobu 3 minut
• vypuštění

Při použití Neodisher® Mediclean forte:
• čištění při 55 (+5/-1) °C po dobu 10 minut, dávkování podle tabulky níže, 

deionizovaná voda
Při použití Neodisher® MediZym:

• čištění při 45 (+5/-1) °C po dobu 10 minut, dávkování podle tabulky níže, 
deionizovaná voda

• vypuštění
• oplach deionizovanou vodou (<40 °C) po dobu 3 minut
• vypuštění
• oplach deionizovanou vodou (<40 °C) po dobu 2 minut
• vypuštění
• termická dezinfekce při 93 (± 2) °C (hodnota A0 3000) po dobu 5 

minut a oplach deionizovanou vodou
• vypuštění
• automatické sušení horkým vzduchem při > 60 °C (v oplachovací 

komoře) po dobu 30 minut
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Chemické látky Výrobce Kategorie Hodnota pH Dávkování
Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Alkalický čisticí 
prostředek

10,4 - 10,8* 0,5 % (5ml/l)

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Enzymatický čis-
ticí prostředek

7,6 - 7,7* 0,5 % (5ml/l)

  * specifikace podle technického listu výrobce

Jednotlivé součásti vč. lumenu a kanálků napojte přímo na čisticí a dezinfekční 
zařízení. Případné nerozebíratelné instrumentárium s čisticími kanálky napojte 
spojkou Luer-Lock na speciální nástavec na čištění lumenů čisticího a dezinfekč-
ního zařízení.

Čisticí programy volte podle materiálu čištěných nástrojů (např. zdravotnické 
nástroje z nerezové oceli, s pochromovaným povrchem, z hliníku).

Postupujte vždy podle pokynů výrobce nástroje a čisticího prostředku.
Sušení

Vyčištěné nástroje může být potřeba ručně vysušit.

Údržba, kontrola a péče
Instrumentárium nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
Poté vyčištěné a vydezinfikované nástroje prohlédněte a ověřte, zda jsou čisté, 
kompletní, nepoškozené a suché.
Objevíte-li nečistoty nebo usazeniny, musíte je znovu kompletně vyčistit 
a vydezinfikovat. 
Objevíte-li poškozené, neúplné, zkorodované, deformované, prasklé, zpuchřelé 
nebo opotřebené části nástroje, musíte je vyřadit a nahradit.
Zjistíte-li zbytkovou vlhkost, musíte nástroj znovu vysušit.

Všechny pohyblivé díly promažte. Na mazání zdravotnických nástrojů je dovoleno 
používat jen maziva, jejichž použití bylo v souvislosti s příslušným sterilizačním 
postupem schváleno. Doporučujeme parafínový olej (výr. č. 1292 - 00 - 97) s dob-
rými penetračními a lubrikačními vlastnostmi. Ten kromě pohyblivosti příslušných 
dílů funguje také jako ochrana proti usazování minerálů, které by mohly mít časem 
negativní vliv na funkci nástroje. Důležité je nástroj promazávat po každém vyčiš-
tění a před každou sterilizací.



12

Č
es

ky

Mazání

Uvolněno

Mazání

Nabito

 Za účelem maximalizace životnosti nástrojů doporučuje společnost PAJUNK® 
dbát na opatrné zacházení a správnou péči a důsledné dodržování návodu k 
použití. Životnost nástrojů závisí do velké míry právě na způsobu zacházení a 
provádění péče resp. údržby.

Balicí systém
Používat je dovoleno pouze standardizované a povolené balicí systémy vyhovu-
jící EN 868 část 2-10, EN ISO 11607 část 1+2, DIN 58953.

Sterilizace
 Varování: v  případě podezření či prokázání nákazy Creutzfeldt-Jakobovou 
nemocí nebo jiným prionovým onemocněním musíte nástroj po jednorázovém 
použití podle národních předpisů zlikvidovat.

Společnost PAJUNK® validovala a povolila následující homologované sterilizační 
postupy:

Sterilizace parou
Kompletně smontované nástroje je nutno sterilizovat validovaným parním ste-
rilizačním postupem (např. sterilizačním přístrojem podle DIN EN 285 a valido-
vaným podle DIN EN 17665-1).
V případě využití frakčního vakua se sterilizuje na 134 °C/ 3 bary s minimál-
ním technologickým časem 5 minut (podle doporučení Ústavu Roberta Kocha 
a Spolkového ústavu pro léčiva a zdravotnické výrobky). Doba sušení je 30 
minut.
Přístroje/ nástroje nechte před opětovným použitím vychladnout na pokojovou 
teplotu.
Po parní sterilizaci uchovávejte nástroje výhradně ve vhodných, speciálních kon-
tejnerech.

Přeprava na místo použití
Na přepravu používejte vhodné přepravní systémy.
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Omezení možností přípravy
Životnost výrobku závisí na intenzitě používání, na výskytu případného poško-
zení, na pečlivosti zacházení a vhodnosti skladování..
Častá příprava podle návodu výrobce výkonnost nástrojů nijak neovlivňuje.

Opravy
Na opravy v záruční době nebo v pozáruční době na náklady uživatele je do 
společnosti PAJUNK® dovoleno zasílat jen důkladně vyčištěné a sterilizované 
nástroje. Na sterilitu je nutno poukázat buď v průvodním listu, nebo na obalu.

Provozní a skladovací podmínky

Teplotní rozmezí +10 °C až +30 °C

Rozmezí vlhkosti vzduchu 20 % až 65 %

Chraňte před slunečním světlem

Uchovávejte v suchu

Všeobecné pokyny
Výrobky jsou vyráběny v souladu s celosvětově platnými směrnicemi pro naklá-
dání s nebezpečnými látkami.

Neobsahuje pyrogeny

 Jakýkoliv vážný incident, ke kterému při používání výrobku dojde, je nutno 
nahlásit výrobci a příslušným úřadům země, ve které má uživatel a/nebo paci-
ent bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.
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Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Neobsahuje pyrogeny

Použitelnost do … Rx only Pouze na lékařský předpis (výrobek 
je dovoleno používat jen v souladu 
s účelem použití, a to kvalifikova-
ným zdravotnickým personálem.)Výrobní číslo

Sterilizováno etylénoxidem Nebezpečné použití v prostředí MR

Nesterilizovat opakovaně Instrukce

S poškozeným obalem nepoužívat Upozornění, informace

Uchovávejte v suchu
„Značka shody CE“ nebo „značka 
CE“ = informace o tom, že výrobek 
vyhovuje příslušným požadavkům 
nařízení EU o zdravotnických 
prostředcích nebo jiným právním 
předpisům Evropské unie upravují-
cím používání této značky

Rozmezí vlhkosti vzduchu

Není určeno k opětovnému použití Varování před ostrým předmětem

Pozor PHT Neobsahuje ftalany

Datum výroby Neobsahuje latex

Kód šarže QTY Počet kusů

Chraňte před slunečním světlem Překlad

Teplotní rozmezí Zdravotnický prostředek

Dodržujte návod k použití Nesterilní

Jednoduchý systém sterilní bariéry 
s ochranným balením vně

Jednoduchý systém sterilní bariéry

Č
es

ky
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