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Инструкция за употреба
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�пациент�е�лекуващият�медицински�персонал.�
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�
изтича�и�сигурността�на�пациента�е�застрашена.
При�използването�в�комбинация�с�други�продукти�допълнително�трябва�да�
се�спазват�техните�указания�за�употреба�и�заявленията�за�съвместимост.�
Решението�за�комбинираната�употреба�на�продукти�от�различни�производи-
тели�(доколкото�не�се�касае�за�модули�за�лечение)�се�взема�от�прилагащия.�

 Ако има основателни съмнения относно пълнотата, неповреде-
ността или статуса на стерилизация, продуктът в никакъв случай 
не бива да се използва.
 Могат да се използват само неповредени продукти преди посочения 
в обозначението срок на стерилна годност в неповредена опаковка.

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

Свързаност:�ЛУЕР�или�

Предназначение
Измерване�на�ликворното�налягане
Спинален�манометър�може�да�се�използва�заедно�със�спинална�канюла.

Показания
Проба�от�течност�от�спинален�мозък�за�подпомагане�при�диагностицира-
нето�при�подозрение�за�инфекция�на�ЦНС,�при�подозрение�за�субарахно-
идално�кървене�и�за�стадийно�разпределение�на�хемотерапията;�за�тера-
певтично�снижаване�на�налягането�на�ликвора.
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Интратекално�приложение�на�лекарства,�интратекална�сляпа�пункция�при�
спинални� аномалии� или� наранявания.� Ако� се� подозира� деформация� на�
нормалната�анатомия,�спешно�се�препоръчва�използването�на�процедура�
за�директно�изобразяване.�Интратекалната�пункция�е�противопоказателна�
в�случай�на�локални�кожни�инфекции�върху�предвиденото�място�на�пунк-
ция,� при� неконтролирани� състояния� на� кървене� или� антикоагулационна�
терапия.
 
Усложнения
Системна�токсичност�на�използвания�локален�анестетик�(спазвайте�дози-
ране!),�инфекция.

 За прилагащия принципно има задължение за разясняване на типич-
ните при процедурата усложнения.
 Ако по време на употребата се стигне до усложнения с продукт, 
следвайте протоколите на вашето учреждение. Ако усложненията 
по този начин не могат да се отстранят или ако се считат за 
тежки или такива, които не могат да се третират, прекъснете 
приложението и отстранете инвазивните съставни части на про-
дукта от пациента.

Предупредителни указания

за стерилния продукт:
Става� дума� за� медицински� продукт� за� еднократна� употреба� върху� един�
пациент!

В никакъв случай не бива да използвате повторно този продукт!
В никакъв случай не бива да стерилизирате повторно продукта!

Използваните�при�производството�материали�не�са�подходящи�за�повторна�
подготовка,�нито�за�повторна�стерилизация!
Продуктовият�дизайн�не�е�подходящ�за�повторна�подготовка,�нито�за�пов-
торна�стерилизация!

В�случай�на�неразрешена�повторна�употреба/повторна�подготовка
 – �продуктът�може�да�загуби�предвидени�от�производителя�същест-
вени�характеристики.
 – �има� значителен� риск� от� кръстосана� инфекция/контаминация� от�
потенциално�недостатъчна�процедура�по�подготовка.

 – има�риск,�че�продуктът�ще�загуби�функционалните�си�характеристики.
 – �има�риск�от�разрушаване�на�материалите�и�от�ендотоксични�реак-
ции�при�остатъци!
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при използването:
1.�НЕ�се�опитвайте�да�ИНЖЕКТИРАТЕ�ПОВТОРНО�течност�от�спиналния�
мозък!

2.�Не�давайте�медикаменти,�които�не�са�предназначени�за�целенасочена�
употреба.�Това�може�да�доведе�до�сериозни�наранявания�на�пациента.

3.�При� никакви� обстоятелства� не� използвайте� продукта� в� случай� на�
известна� непоносимост� към� материал,� респ.� индивидуална� нетоле-
рантност�към�материала!

4.�Винаги�осигурявайте�асептични�условия�на�мястото�на�пункция.
5.�При�адипозните�пациенти�и�децата�особено�внимавайте�за�избора�на�
канюла�с�подходящите�размери�(диаметър,�дължина).

6.�По� отношение� на� употребата� и� изхвърлянето� на� продукта,� поради�
опасност�от�влизане�в�контакт�с�предавани�чрез�кръвта�патогени,�при-
лагайте�рутинно�общите�мерки�за�внимание�при�боравенето�с�кръв�и�
телесни�течности.

Приложение
1.�Позиционирайте�пациента�в�извито�странично�положение�или�в�седящо�
положение,�облегнат�на�подходяща�опора.

2.�Изберете�предпочитания�размер�канюла�и�манометър.
3.�Поставете�спиналната�канюла.
4.�Отстранете�стилета.�Ликворното�протичане�потвърждава�поставянето�
в�дуралната�област.�Затворете�трипътния�кран�на�манометъра�върху�
канюлата.� Завъртете� кранчето,� за� да� обезвъздушите� канюлата� към�
манометъра,�докато�затваряте�проксималния�порт.

5.�Оставете�ликвора�да�протече�в�тръбата�на�манометъра.�Когато�огледа-
лото�на�течността�се�стабилизира,�отчетете�стойността�от�колонката�на�
манометъра�в�cmH2O.�Обикновено�налягането�на�ликвора�е�в�областта�
от�18-24�cmH2O,�но�може�и�да�е�значително�по-високо.�Измерванията�на�
налягането�са�по-малко�надеждни,�ако�пациентът�се�намира�в�седнала�
позиция.

6.�Ако�скалата�на�спиналния�манометър�от�максимум�35�cmH2O�не�е�дос-
татъчна�за�измерването�на�налягането�на�ликвора,�може�да�се�постави�
удължение� до� 54� cmH2O.� Пъхнете� го� върху� вертикалната� тръба� на�
манометъра.

7.�Затворете�кранчето�на�канюлата�и�оставете�течносттта�за�следващите�
анализи�да�изтече�от�тръбата�на�манометъра�в�тръбичката�за�взимане.

8.�Когто�е�извършено�достатъчно�взимане�на�проба,�отстранете�спинал-
ната�канюла,�манометъра�и�при�нужда�интродюсера�и�поставете�пре-
връзка�върху�мястото�на�пункцията.

9.�Инструктирайте�пациента�да�остане�в�легнало�положение�1�до�2�часа�и�
чак�тогава�да�стане.�Лумбалната�пункция�може�да�доведе�до�световър-
теж,�силни�болки�в�главата�и�загуба�на�равновесие.
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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� се� произвеждат� в� съответствие� с� валидните� по� целия� свят�
насоки�за�опасни�вещества.

Без�пироген
 Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на 
продукта, трябва да се докладват на производителя и съответ-
ните органи в страната, в която потребителят и/или пациентът 
са установени.
PAJUNK®�GmbH�Medizintechnologie,�Karl-Hall-Strasse�1,�78187�Geisingen,�
Германия.

Легенда на използваните в обозначението символи

Производител Да�се�спазва�инструкцията�за�
употреба

Срок�на�годност Без�пироген

Артикулен�номер Rx only Внимание:�Продажбата�или�
предписването�на�този�продукт�от�
лекар�подлежат�на�ограниченията�на�
федералния�зкаонСтерилизирано�с�етиленоксид

Да�не�се�стерилизира�
повторно Инструкция
При�повредена�опаковка�да�не�
се�използва Информация

Да�се�съхранява�на�сухо Продуктът�отговаря�на�валидните�
изисквания,�които�са�установени�в�
хармонизираното�законодателство�
на�Общността,�и�се�следи�от�
нотифициран�орган

Ограничение�на�влажността�
на�въздуха

Да�не�се�използва�повторно PHT Не�съдържа�фталати�(съгласно�част�
7.5�от�Приложение�l�93/42/EИЗ)

Предпазливост При�производството�на�този�продукт�
не�е�използван�естествен�каучук

Дата�на�производство Брой

Код�на�партида Свързване:� 
NRFit®�съгласно�ISO�80369-6 

Да�се�съхранява�далеч�от�
слънчева�светлина Превод

Ограничение�на�температурата медицинско�устройство
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