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Οδηγίες χρήσης
  Αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες: DE, EN, FR, 
IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Τις μεταφράσεις 
μπορείτε να τις κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας eifu.pajunk.com.

Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται η συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς.
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατά-
σταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνονται επιπλέον υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης 
των άλλων προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών 
από διαφορετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) 
υπόκειται στην ευθύνη του χρήστη.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκευών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, εντός της 
ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε άθικτη συσκευασία.

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

  Παρακαλώ ανατρέξατε στην τρέχουσα δήλωση συμμόρφωσης για τους αριθμούς 
προϊόντων και το πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών χρήσης.

Πλήρως αυτόματο σύστημα βιοψίας πολλαπλών χρήσεων για τη λήψη ιστολογικά 
αξιοποιήσιμου ιστικού υλικού από μαλακά μόρια / όργανα.
Για πολλαπλή βιοψία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ομοαξονικά θηκάρια 
PAJUNK®. Χρησιμοποιείτε στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά και μόνο τα συμ-
βατά παρελκόμενα της PAJUNK®.
Τα ομοαξονικά θηκάρια είναι διαθέσιμα με τους κωδικούς 313Sxxxxxx σε διάφορες 
διαμέτρους και μήκη (οδηγίες χρήσης: XS190164).

Εισαγωγέας βελόνας βιοψίας:  
Με δυνατότητα επανεπεξεργασίας, μη αποστειρωμένος 

Βελόνα βιοψίας: Μιας χρήσης, αποστειρωμένη 
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Κουμπί ασφάλισης

Λαβή ανοίγματος οργάνου

Ένδειξη κατάστασης – σε σύσφιξη 

Ένδειξη κατάστασης – βελόνα βιοψίας

Παράθυρο επισκόπησης = ένδειξη κατάστασης Υποδοχή σταθεροποίησης οργάνου βιοψίας 

Ενεργοποιητής 2  

Ένδειξη βάθους βιοψίας 

Κλιμάκωση βάθους βιοψίας

Ολισθητήρας σύσφιξης 

Φορά στροφής, βάθος βιοψίας

Ενεργοποιητής 1

Αδιαβάθμητη ρύθμιση βάθους παρακέντησης

Κουμπί στιλέτου

Πράσινος μοχλός σταθεροποίησης

Ένθετο βελόνας

Προβλεπόμενη χρήση

Λήψη ιστοτεμαχίων από μαλακό ιστό.

Πρoειδοποίηση:
Η βελόνα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε μαγνητική τομογραφία!

Προβλεπόμενοι χρήστες

Μόνο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. O χρήστης πρέπει να είναι εκπαιδευμέ-
νος και καταρτισμένος στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις της κλινικής τεχνολογίας.

Ομάδα-στόχος ασθενών

Ενήλικες και παιδιά, το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για την 
επιλογή κατάλληλων ασθενών.

Ενδείξεις

Κυτταρολογική ή/και ιστολογική εξέταση.
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Λήψη υλικού βιοψίας από το σκελετικό και το νευρικό σύστημα. Απουσία θεραπευτι-
κής συνέπειας, μη συνεργάσιμος ασθενής, ασκίτης, ανεπαρκώς ορατά όργανα, σοβαρή 
διαταραχή της πήξης, έλλειψη ασφαλούς οδού πρόσβασης, ανεύρυσμα, (φαιοχρω-
μοκύτωμα), (εχινόκοκκος), τραυματισμός παρακειμένων οργάνων (πνευμόνων, χολής, 
εντέρου), λοιμώξεις, αντίδραση υπερευαισθησίας στο τοπικό αναισθητικό, διαταραχές 
της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος κατά τη χορήγηση αναλγητικών και ηρε-
μιστικών.

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή σε περίπτωση γνωστής 
ασυμβατότητας υλικού ή/ και γνωστών αλληλεπιδράσεων!

Επιπλοκές

Εσφαλμένη παρακέντηση, διαταραχή της πήξης, κακή γενική κατάσταση, αιμάτωμα 
στην περιοχή-στόχο, πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας, τραυματισμός αγγείων, αρτη-
ριοχολικό συρίγγιο.

 Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τις επιπλοκές που σχε-
τίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκαταστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές θεωρηθούν 
σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία και αφαιρέστε τα 
στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή.

Προειδοποιήσεις

για αποστειρωμένο προϊόν:

Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι 
κατάλληλα για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση!
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση!

Μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση ή επανεπεξεργασία
 –  μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης που 
επιδιώκει ο κατασκευαστής.

 –  προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως 
αποτέλεσμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.

 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 –  μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξικές 
αντιδράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα!
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για επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν:

1.  Θα πρέπει να είστε απολύτως βέβαιοι ότι πριν από την πρώτη χρήση καθαρίζετε 
και αποστειρώνετε τις ιατρικές συσκευές που παραδίδονται σε μη αποστειρω-
μένη κατάσταση!

2.  Αν ένα όργανο επιμολυνθεί, θα πρέπει πάντοτε να το υποβάλλετε στην ανάλογη 
επεξεργασία αμέσως μετά τη χρήση (βλ. "Προετοιμασία πριν από τον μηχανικό 
καθαρισμό")!

3. Πριν από κάθε χρήση, η συσκευή πρέπει να ελέγχεται οπτικά και λειτουργικά 
και να υποβάλλεται και σε έλεγχο στεγανότητας του κρουνού εμφύσησης.

4. Τα όργανα που παρουσιάζουν ζημιές ή βλάβες πρέπει να αποτίθενται ξεχωρι-
στά και να αντικαθίστανται.

στην εφαρμογή:

1. Κατά τη χρήση του συστήματος βιοψίας, δώστε προσοχή στο ότι η βελόνα 
βιοψίας δεν πρέπει να λυγίσει σε καμία περίπτωση. 

2. Για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του οργάνου βιοψίας, ο ιατρός 
που εκτελεί τη διαδικασία πρέπει να διαθέτει τις αντίστοιχες γνώσεις και την 
αντίστοιχη εμπειρία και εκπαίδευση στη χρήση αυτής της τεχνικής σε ασθενείς.

3. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρείται η ορθή κλινική πρακτική και να λαμ-
βανονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Οι εν τω βάθει λοιμώξεις τραυ-
μάτων είναι σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές, για την εξάλειψη των οποίων 
απαιτείται εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση.

4. Η λήψη προϊόντος βιοψίας επιτρέπεται να εκτελείται μόνο σε κλινικό περιβάλλον.
5. Πριν από την παρακέντηση, λαμβάνετε οπωσδήποτε κατάλληλα μέτρα για να 

διατηρηθεί το προϊόν της βιοψίας ασφαλές για την παθολογική αξιολόγηση.
6. Φυλάσσετε τη συσκευή αποκλειστικά με χαλαρωμένο ελατήριο!

για παρακέντηση:

1. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε βελόνες κατάλληλων διαστάσεων (διάμετρος, 
μήκος), ειδικά κατά τη θεραπεία παχύσαρκων ασθενών και παιδιών.

2. Για να αποφύγετε την κάμψη ή το σπάσιμο της βελόνας, μην ασκείτε ποτέ 
υπερβολική δύναμη στη βελόνα.

3. Σε περίπτωση μη αναμενόμενης επαφής με οστό, τραβήξτε έξω τη βελόνα και 
αλλάξτε την κατεύθυνσή της.

4. Επανειλημμένη επαφή με το οστό προκαλεί βλάβη στο άκρο. Σε καμία περί-
πτωση δε θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μία βελόνα, η οποία έχει 
υποστεί βλάβη με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση προηγούμενης επαφής με 
το οστό, αφαιρέστε τη βελόνα σε ένα βήμα.

για έγχυση: 

Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το σημείο της ένεσης είναι άσηπτο.
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1.  Προσοχή! Προειδοποίηση για αιχμηρό αντικείμενο. Η συσκευή ή τα εξαρ-
τήματα της συσκευής ενδέχεται, ανάλογα με τον τύπο του άκρου, να έχουν 
αιχμηρές γωνίες ή άκρες. Διάφορα μολυσματικά παθογόνα μπορούν να 
μεταδοθούν εάν προκύψει τραυματισμός. Για πρακτικούς λόγους, τα 
σημαντικότερα από αυτά είναι ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
(HIV), ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) και ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV).

2. Πρέπει να λαμβάνετε συστηματικά γενικές προφυλάξεις για το χειρισμό 
του αίματος και των σωματικών υγρών κατά τη χρήση και τη διάθεση της 
συσκευής, λόγω του κινδύνου επαφής με αιματοεγκεφαλικά παθογόνα.

3. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η συνεχής χρήση μιας συσκευής του ίδιου 
τύπου πρέπει να αξιολογείται σωρευτικά όπως περιγράφεται στη νομοθεσία 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ακόμη και μετά την αλλαγή ή αντικατά-
σταση της συσκευής.

Εφαρμογή

Εκτελείτε τη βιοψία με την εφαρμογή κατάλληλων αποστειρωμένων τεχνικών.
Ελέγξτε το όργανο βιοψίας πριν από τη χρήση: Προετοιμάστε τον εισαγωγέα χωρίς 
εισηγμένη βελόνα βιοψίας τραβώντας δύο φορές προς τα πίσω το μαύρο έμβολο 
οπλισμού. Ελέγξτε τη λειτουργία του οργάνου πατώντας πρώτα το κουμπί ασφα-
λείας και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας έναν από τους ενεργοποιητές.

 Ποτέ μην ελέγχετε το όργανο βιοψίας PAJUNK® DeltaCut με τοποθετημένη βελόνα 
βιοψίας PAJUNK® DeltaCut. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση ζημιάς στη 
βελόνα ή/και σε τραυματισμούς.

Προετοιμασία του PAJUNK® DeltaCut:

Η βελόνα διαθέτει διαβάθμιση ανά εκατοστό για τη μέτρηση του βάθους παρακέ-
ντησης, καθώς και μια πράσινη λαβή σταθεροποίησης, η οποία όταν είναι κλειστή 
εξασφαλίζει ότι κατά την τοποθέτηση της βελόνας στο όργανο βιοψίας PAJUNK® 
DeltaCut η σχέση μεταξύ της θέσης του στιλέτου και της βελόνας παραμένει αμε-
τάβλητη. Πριν από την εφαρμογή, προσδιορίστε τη διάμετρο και το μήκος που 
ενδείκνυνται για τη συγκεκριμένη βιοψία, και επιλέξτε την κατάλληλη βελόνα. Δια-
φυλάσσοντας τη στειρότητα, βγάλτε τη βελόνα από τη συσκευασία και αφαιρέστε 
τον προστατευτικό σωληνίσκο.

Ανοίξτε τώρα το κάλυμμα.
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ανοίγματα του ολισθητήρα υποδοχής, με την 
πράσινη λαβή σταθεροποίησης να βρίσκεται 
στην κλειστή θέση (εγκάρσια ως προς τον 
σωλήνα της βελόνας). Εναλλακτικά, η βελόνα βιο-
ψίας μπορεί να τοποθετηθεί με τον ίδιο τρόπο και 
στο πλήρως οπλισμένο όργανο.

 Στρέψτε την πράσινη λαβή σταθεροποίησης κατά 
90° αριστερόστροφα (ευθυγραμμίστε παράλ-
ληλα με τη βελόνα). Κλείστε εντελώς το κάλυμμα. 
Τώρα η πράσινη λαβή σταθεροποίησης και το 
κόκκινο κουμπί του στιλέτου δείχνουν την κατά-
σταση φόρτισης της συσκευής. Αν το κάλυμμα 
δεν κλείνει καλά, ελέγξτε τη θέση της πράσινης 
λαβής σταθεροποίησης και διορθώστε την. Προ-
χωρήστε στα επόμενα βήματα μόνο εφόσον το 
κάλυμμα κλείσει και ασφαλίσει σωστά.

2x

 Οπλίστε το όργανο τραβώντας δύο φορές προς τα 
πίσω το μαύρο έμβολο οπλισμού (στο σημείο αυτό, 
παρακαλώ προσέξτε τις ενδείξεις κατάστασης λει-
τουργίας). Το βήμα αυτό μπορεί να παραλειφθεί αν 
η βελόνα βιοψίας έχει τοποθετηθεί σε ήδη πλήρως 
οπλισμένο όργανο.

Ενδείξεις κατάστασης

Ένδειξη κατάστασης -  
οπλισμένο (κόκκινο)

Ένδειξη κατάστασης -  
οπλισμένο (πράσινο)

1. Σύστημα πλήρως αφοπλισμένο

2. Βελόνα ανασυρμένη, θάλαμος υλικού βιοψίας 
ανοικτός

3.  Σύστημα πλήρως οπλισμένο, έτοιμο για την εφαρ-
μογή
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ς Ρυθμίστε το βάθος παρακέντησης από 15 mm ως 22 
mm στην κλίμακα ενδείξεων που βρίσκεται στο πλάι 
γυρίζοντας στην αντίστοιχη τιμή τον ρυθμιστικό 
τροχό που βρίσκεται πίσω στο όργανο.
 Προσέξτε η κόκκινη ένδειξη κατάστασης ετοιμότη-
τας οργάνου να βρίσκεται τώρα στην περιοχή με τη 
σήμανση "COCKED" (Οπλισμένο). Το όργανο είναι 
τώρα έτοιμο για χρήση.

Πριν από την τοποθέτηση του συστήματος, εκτελέστε κατά περίπτωση μια τομή με 
νυστέρι στο δέρμα για τη διευκόλυνση της διάτρησης.
Τοποθετήστε τη βελόνα και εισαγάγετε την αιχμή της με την επιλεγμένη κατάλληλη 
απεικονιστική διαδικασία μέχρι το άκρο της περιοχής-στόχου (βλάβης).

Απασφάλιση

Πατήστε το κουμπί ασφάλισης με την επιγραφή 
"Safeguard" (Ασφάλεια).

Δυνατότητα 1

Ενεργοποίηση στο άκρο  
του συστήματος βιοψίας

Ενεργοποίηση

Η λήψη υλικού για βιοψία ενεργοποιείται με τη 
χρήση του ενεργοποιητή στο άκρο του συστήματος 
βιοψίας ή με τον κάτω ενεργοποιητή.

Δυνατότητα 2

Ενεργοποίηση από τον κάτω ενεργοποιητή του συστήματος βιοψίας

Μετά την ενεργοποίηση της βιοψίας, το όργανο μπορεί να τραβηχτεί προσεκτικά προς τα πίσω.

1x

Με άνοιγμα του συστήματος βιοψίας 
μία φορά, ο θάλαμος υλικού βιοψίας 
ανοίγει και το προϊόν βιοψίας μπορεί 
να αφαιρεθεί.

Για τη λήψη πολλαπλών προϊόντων βιοψίας, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί 
κι άλλες φορές.

Φροντίστε το σημείο της τομής.
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Ο εισαγωγέας DeltaCut δεν χρειάζεται αποσυναρμολόγηση.

Επεξεργασία

Γενικές πληροφορίες

 Όποτε εργάζεστε με επιμολυσμένα όργανα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες ατομικής 
προστασίας της επαγγελματικής ένωσης και συναφών οργανισμών. Φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό και βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τα απαραίτητα εμβόλια.

 Κίνδυνος λοίμωξης: Η εσφαλμένη επεξεργασία των οργάνων εκθέτει ασθενείς, χειριστές και 
τρίτους σε κίνδυνο λοίμωξης και μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση του οργάνου.

  Σε περίπτωση χρήσης σε ασθενείς που πάσχουν ή πιθανολογείται ότι πάσχουν από την 
ασθένεια Creutzfeldt-Jakob ή από άλλες πριονογενείς ασθένειες, θα πρέπει να απορρί-
πτετε το όργανο μετά από μία χρήση σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

 Να συμμορφώνεστε πάντα με τις απαιτήσεις που αφορούν διαδικασίες, εξοπλισμό 
και συσκευές που έχουν εγκριθεί για τη μονάδα στεγανοποίησης χρήστη/ χειριστή 
και την κεντρική μονάδα στεγανοποίησης και να ελέγχετε τη συμφωνία των παρα-
πάνω στοιχείων με τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

 Όταν παρασκευάζετε και χρησιμοποιείτε διαλύματα, να συμμορφώνεστε με τις οδη-
γίες σχετικά με τη συγκέντρωση και τον χρόνο έκθεσης που παρέχονται από τους 
κατασκευαστές των χημικών. Η μη συμμόρφωση μπορεί να καταστρέψει το όργανο.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία οργάνων μπορείτε να βρείτε στη διεύ-
θυνση www.a-k-i.org

Προετοιμασία στον χώρο χρήσης

Αν ένα όργανο έχει επιμολυνθεί, καθαρίζετέ το πάντοτε μετά τη χρήση.
Για να εμποδίσετε το υλικό να ξεραθεί και να κολλήσει στο όργανο, θα πρέπει να 
αφαιρείτε τα μεγάλα σωματίδια επιμόλυνσης, διαβρωτικών διαλυμάτων και ιατρικών 
προϊόντων, π.χ. με σκούπισμα και ξέπλυμα, αμέσως μετά την εφαρμογή του ιατρικού 
προϊόντος (ξηρή απόρριψη).

Μεταφορά

Για τη μεταφορά του οργάνου στον χώρο επανεπεξεργασίας, χρησιμοποιείτε 
κατάλληλους περιέκτες μεταφοράς για να αποκλείσετε την πιθανότητα διακινδύ-
νευσης ή επιμόλυνσης από εξωτερικά αίτια.
Όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να επιλέγετε κατά προτίμηση την ξηρή απόρριψη. 
Θα πρέπει να αποφεύγετε τους μεγάλους χρόνους αναμονής.

Προετοιμασία πριν από τον μηχανικό καθαρισμό

Αν ένα όργανο έχει επιμολυνθεί, θα πρέπει να προβαίνετε στην επεξεργασία του 
αμέσως μετά τη χρήση. Αν το όργανο είναι συσκευή αποτελούμενη από πολλά 
εξαρτήματα, αποσυναρμολογήστε τη στα συστατικά της μέρη.
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Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα (όχι χαλύβδινη) ή σπόγγο κάτω από κρύο τρεχούμενο 
νερό (<40 °C, πόσιμο) για να αφαιρέσετε τις ορατές επιμολύνσεις ή τους έντονους 
ρύπους από την επιφάνεια του οργάνου.

Προκαθαρισμός κοιλοτήτων/ αυλού:

Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη βούρτσα (όχι χαλύβδινη) για να καθαρίσετε τα 
κανάλια εργασίας, τον αυλό και τις κοιλότητες του οργάνου κάτω από κρύο τρεχού-
μενο νερό (<40°C). Ξεπλύνετε διεξοδικά τις σχισμές, τις εγκοπές και τις κοιλότητες 
για περίπου 10 δευτερόλεπτα με πιστόλι νερού υπό πίεση και ενδεχομένως με 
πρόσθετο εξάρτημα καταιόνησης.

Χειρωνακτικός καθαρισμός/ Χειρωνακτική απολύμανση

Δεν απαιτείται χειρωνακτική απολύμανση.

 Προειδοποίηση: Δεν επιτρέπεται να εκτελείται αποκλειστικά χειρωνακτικός καθαρι-
σμός. Ο χειρωνακτικός καθαρισμός πρέπει πάντα να ακολουθείται από μηχανικό 
καθαρισμό και απολύμανση.

Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε το σετ οργάνων αποκλειστικά και μόνο σε κατάλληλη 
μηχανή καθαρισμού και απολύμανσης (CDM). 
Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Vario TD για τον καθαρισμό θερμοσταθερών οργάνων.
Η PAJUNK® έχει επιβεβαιώσει και εγκρίνει την ακόλουθη διαδικασία καθαρισμού και 
απολύμανσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 17664 ή το DIN EN ISO 15883:

• Vario TD με τις ακόλουθες παραμέτρους διεργασίας:
• 1 λεπτό πρόπλυση με κρύο (<40°C) πόσιμο νερό βρύσης
• Εκκένωση
• 3 λεπτά πρόπλυση με κρύo (<40°C) πόσιμο νερό βρύσης
• Εκκένωση

Όταν χρησιμοποιείται Neodisher® Mediclean forte:
• 10 λεπτά καθαρισμός στους 55(+5/-1)°C, δοσολόγηση σύμφωνα με τον ακό-

λουθο πίνακα και απιοντισμένο νερό

Όταν χρησιμοποιείται Neodisher® MediZym:
• 10 λεπτά καθαρισμός στους 45(+5/-1)°C, δοσολόγηση σύμφωνα με τον ακό-

λουθο πίνακα και απιοντισμένο νερό 
• Εκκένωση
• 3 λεπτά ξέπλυμα με απιοντισμένο νερό (< 40°C)
• Εκκένωση
• 2 λεπτά ξέπλυμα με απιοντισμένο νερό (< 40°C)
• Εκκένωση
• 5 λεπτά θερμική απολύμανση στους 93(±2)°C (τιμή A0 3000) και απιο-

ντισμένο νερό
• Εκκένωση
• 30 λεπτά αυτόματο στέγνωμα με καυτό αέρα στους >60°C (στον χώρο πλύσης)
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ςΧημικό προϊόν Κατασκευαστής Κατηγορία Τιμή pH Δοσολογία

Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Αλκαλικό καθα-
ριστικό

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

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Ενζυματικό καθα-
ριστικό

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

 * Στοιχεία βάσει δελτίου δεδομένων κατασκευαστή

Συνδέστε τα μεμονωμένα μέρη με αυλούς και κανάλια απευθείας στη μηχανή 
καθαρισμού και απολύμανσης. Αν υπάρχουν σετ οργάνων που δεν μπορούν να 
αποσυναρμολογηθούν και έχουν κανάλι καθαρισμού, συνδέστε τα απευθείας στη 
θύρα Luer Lock στο ειδικό εξάρτημα καθαρισμού αυλών της μηχανής καθαρισμού 
και απολύμανσης.

Όταν επιλέγετε το πρόγραμμα καθαρισμού, λάβετε υπόψη το υλικό από το οποίο 
είναι κατασκευασμένο το όργανο που θα καθαριστεί (π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας 
για ιατρικά όργανα, επιχρωμιωμένη επιφάνεια, αλουμίνιο).

Να τηρείτε πάντοτε με τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής και του παραγω-
γού του καθαριστικού.

Στέγνωμα

Το όργανο ενδέχεται να χρειάζεται στέγνωμα με το χέρι μετά τον καθαρισμό.

Συντήρηση, έλεγχος και φροντίδα

Αφήστε το σετ οργάνου να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
Εκτελέστε οπτικό έλεγχο του καθαρισμένου και απολυμασμένου οργάνου,προσέ-
χοντας αν είναι καθαρό, πλήρες και στεγνό και μήπως έχει ζημιές.
Αν κατά τον έλεγχο αυτόν εντοπιστεί επιμόλυνση ή κατάλοιπα., το όργανο πρέπει 
να υποβληθεί ξανά σε ολόκληρη τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης. 
Αν στον έλεγχο κάποια μέρη του οργάνου διαπιστώσετε ότι είναι κατεστραμμένα, 
ελλιπή, διαβρωμένα, λυγισμένα, σπασμένα, σχισμένα ή φθαρμένα, τα μέρη αυτά 
θα πρέπει να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν.
Αν στο όργανο υπάρχει υπολειπόμενη υγρασία, στεγνώστε το ξανά.

Λιπάνετε όλα τα κινητά μέρη. Για τα ιατρικά όργανα χρησιμοποιείτε λιπαντικό 
κατάλληλο για τις περιγραφόμενες μεθόδους αποστείρωσης. Γι' αυτόν τον σκοπό 
συνιστούμε παραφινέλαιο (κωδ. είδους 1292-00-97), που διαθέτει καλές ιδιότητες 
ερπυσμού και ολίσθησης. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της ευκινησίας των κινη-
τών μερών, ενώ παράλληλα προστατεύει ολόκληρη την επιφάνεια του οργάνου από 
εναποθέσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν αργότερα σε υποβάθμιση της λειτουργίας. 
Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι λιπάνσεις του οργάνου θα πρέπει να διεξάγονται στο πλαί-
σιο ρουτίνας μετά από κάθε καθαρισμό και πριν από κάθε αποστείρωση.
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Σημεία λαδιού

Σε χαλάρωση

Σημεία λαδιού

Σε σύσφιξη

 Η PAJUNK® συνιστά τα όργανα να χρησιμοποιούνται με προσοχή και επιμέλεια, και 
οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήστη να τηρούνται πιστά, έτσι ώστε να μεγιστο-
ποιηθεί η διάρκεια ζωής του οργάνου. Η διάρκεια ζωής του οργάνου εξαρτάται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από τον προσεκτικό χειρισμό και την εκτέλεση των κατάλληλων 
εργασιών φροντίδας και συντήρησης.

Σύστημα συσκευασίας

Χρησιμοποιείτε μόνο τυποποιημένα και επιτρεπόμενα συστήματα συσκευασίας 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 868 μέρη 2-10, EN ISO 11607 μέρη 1+2, DIN 58953.

Αποστείρωση

 Προειδοποίηση: Σε περίπτωση χρήσης σε ασθενείς που πάσχουν ή πιθανολογείται ότι 
πάσχουν από την ασθένεια Creutzfeldt-Jakob ή από άλλη πριονογενή ασθένεια, θα 
πρέπει να απορρίπτετε το όργανο μετά από μία χρήση σύμφωνα με τους σχετικούς 
εθνικούς κανονισμούς.

Η PAJUNK® έχει επιβεβαιώσει και εγκρίνει την ακόλουθη διαδικασία:

Αποστείρωση με ατμό

Το πλήρως αποσυναρμολογημένο όργανο πρέπει να αποστειρώνεται σύμφωνα 
με μια επιβεβαιωμένη διαδικασία αποστείρωσης (π.χ. αποστειρωτής σύμφωνος 
με τις προδιαγραφές του DIN EN 285 με επικύρωση σύμφωνα με το DIN EN 
17665-1).
Όταν ακολουθείτε την κλασματοποιημένη διαδικασία κενού, αποστειρώνετε σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα 134°C/ 3 bar, με ελάχιστο χρόνο διατήρησης τα 5 λεπτά 
(σύμφωνα με τις συστάσεις που έχουν εκδοθεί από το Ινστιτούτο Robert Koch 
και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών). 
Ο χρόνος στεγνώματος είναι 30 λεπτά.
Αφήστε τις συσκευές/ τα όργανα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού 
τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Φυλάσσετε τα σετ οργάνων που έχουν υποβληθεί σε αποστείρωση με ατμό σε 
κατάλληλους περιέκτες που να χρησιμοποιούνται μόνο γι' αυτήν τη χρήση.

Μεταφορά στο σημείο χρήσης

Για τη μεταφορά χρησιμοποιείτε κατάλληλα συστήματα μεταφοράς.
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Το τέλος της διάρκειας ζωής της συσκευής καθορίζεται κυρίως από τη φθορά, 
την πρόκληση ζημιών από τη χρήση, τον προσεκτικό χειρισμό και την κατάλληλη 
φύλαξη.
Η συχνή επανεπεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες επανεπεξεργασίας που παρέ-
χονται από τον κατασκευαστή δεν επηρεάζει την απόδοση του οργάνου.

Επισκευή

Οι συσκευές που αποστέλλονται στην PAJUNK® για επισκευή στο πλαίσιο της εγγύ-
ησης ή με δαπάνη του χρήστη πρέπει να καθαρίζονται διεξοδικά και να αποστει-
ρώνονται προτού επιστραφούν. Η στειρότητα πρέπει να σημειώνεται στη συνο-
δευτική επιστολή ή τη συσκευασία.

Συνθήκες λειτουργίας/αποθήκευσης

Περιορισμός θερμοκρασίας +10 °C ως +30 °C

Όρια υγρασίας 20 % έως 65 %

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

Γενικές πληροφορίες

Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών.

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου κατοι-
κεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.
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Υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη σήμανση

Κατασκευαστής Μη πυρογόνο

Χρήση μέχρι … Rx only
Χορηγείται μόνο με συνταγή 
γιατρού (η χρήση του προϊόντος 
επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τον 
προσδιορισμό σκοπού από εξειδι-
κευμένο ιατρικό προσωπικό.)Αριθμός είδους

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο Μη ασφαλές για μαγνητική τομο-
γραφία

Όχι επαναποστείρωση Συμβουλή

Αν η συσκευασία έχει υποστεί 
βλάβη, μην χρησιμοποιείτε Πληροφορία

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

"Σήμανση συμμόρφωσης CE" 
ή "Σήμανση CE" = Η σήμανση 
δηλώνει ότι ένα προϊόν πληροί τις 
σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται 
στην Οδηγία περί ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων ή σε άλλες νομικές 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορούν την εφαρμογή της εν 
λόγω σήμανσης

Όρια υγρασίας

Μην επαναχρησιμοποιείτε Προειδοποίηση για αιχμηρό αντι-
κείμενο

Προσοχή PHT Δεν περιέχει φθαλικά άλατα

Ημερομηνία κατασκευής
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό 
καουτσούκ ως συστατικό στην κατα-
σκευή αυτού του προϊόντος

Κωδικός παρτίδας QTY Ποσότητα

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία Μετάφραση

Περιορισμός θερμοκρασίας Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης Μη στείρο

Σύστημα μονού στείρου φραγμού με 
προστατευτική εξωτερική συσκευασία

Σύστημα μονού στείρου φραγμού
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