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Návod k provozu

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, je nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí 
o  kombinovaném používání výrobků různých výrobců (pokud nepředstavují 
soustavu 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
  Čísla výrobků resp. rozsah platnosti tohoto návodu k použití naleznete v aktu-
álně platném prohlášení o shodě. 

Konektivita se spojkami typu: LUER nebo 

Účel použití
Měření tlaku likvoru
Spinální manometr lze používat pouze ve spojení se spinální kanylou.

Indikace
Odběr vzorku mozkomíšního moku na podporu diagnózy při podezření na 
infekci centrálního nervového systému, při podezření na subarachnoidální 
krvácení a za účelem rozvržení chemoterapie do jednotlivých stádií, pro tera-
peutické snížení tlaku likvoru.
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Kontraindikace
Intratekální aplikace léčiv, intratekální punkce naslepo při spinálních anomáliích 
nebo poraněních. V případě podezření na deformaci normální anatomie nalé-
havě doporučujeme používat přímé zobrazovací diagnostické metody. V  pří-
padě lokálních infekcí kůže v předpokládaném místě vpichu, nekontrolovaného 
krvácení nebo antikoagulační terapie je intratekální punkce kontraindikována.

Komplikace
Systémová toxicita používaných lokálních anestetik (pozor na dávkování!), 
infekce.

 Uživatelé zařízení musí pacienty informovat o komplikacích obvykle spojených 
s výkonem.
 Pokud dojde při používání zařízení k výskytu komplikací, řiďte se postupy Vaší 
organizace. Pokud se komplikace nevyřeší nebo budou příliš závažné či neřeši-
telné, aplikaci opatrně ukončete a vyjměte invazivní komponenty zařízení z těla 
pacienta.

Varovné pokyny

ke sterilnímu výrobku:
Jedná se o zdravotnický výrobek k jednorázovému použití pouze u jednoho 
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 navržen pro opakovanou přípravu ani sterilizaci.

Neoprávněné opakované použití nebo příprava
 –  může způsobit ztrátu podstatných výkonnostních parametrů stanove-
ných výrobcem.
 –  vede k významnému riziku vzniku přenosu 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.

během aplikace:
1. Mozkomíšní mok v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEINJEKTUJTE ZPĚT do těla!
2. Nepodávejte žádné léky, které nejsou pro specifikovaný účel použití indiko-

vané. Pacientovi byste tím mohli vážně uškodit.
3. Výrobek v žádném případě nepoužívejte, pokud jsou známy nesnášenlivosti 

vůči materiálu resp. individuální intolerance vůči materiálu!
4. V místě punkce vždy zajistěte aseptické podmínky.
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5. Dbejte na to, abyste používali nástroje vhodných rozměrů (průměr, délka), 

zvláště při léčbě obézních pacientů a dětí.
6. Kvůli riziku kontaktu s krevními patogeny musíte při používání a likvidaci 

zařízení neustále dodržovat obecná opatření pro zacházení s krví a tělními 
tekutinami.

Aplikace
1. Pacienta uveďte buď do schoulené boční polohy anebo posaďte a nakloňte 

přes vhodnou opěrku.
2. Zvolte kanylu vhodné velikosti a manometr.
3. Spinální kanylu příslušným způsobem zaveďte.
4. Odstraňte stylet. Umístění v oblasti tvrdé pleny míšní poznáte podle toku 

likvoru. Ke kanyle připojte trojcestný kohoutek manometru. Současně točte 
kohoutkem, čímž kanylu na úseku směrem k manometru odvzdušníte, a 
zavřete proximální přípojku.

5. Nechte likvor natéct do trubice manometru. Jakmile se hladina kapaliny 
ustálí, poznamenejte si výšku sloupce v cmH20. Tlak likvoru se běžně pohy-
buje v  rozmezí 18-24 cmH20, může však být také výrazně vyšší. Vsedě je 
měření tlaku méně spolehlivé.

6. Pokud by stupnice spinálního manometru do  maximálně 35  cmH2O na 
změření tlaku likvoru nestačila, lze si připojit prodloužení na 54  cmH2O. 
Nasazením na stoupací trubici manometru.

7. Zavřete kohoutek na úseku ke kanyle a nechte kapalinu z trubice manometru 
odtéct do odběrových zkumavek za účelem provedení dalších rozborů.

8. Po odběru dostatečného množství vzorku spinální kanylu, manometr a pří-
padný introducer vyjměte a na místo punkce přiložte obklad.

9. Pacienta poučte, aby příští 1 až 2 hodiny nevstával. Lumbální punkce může 
způsobit závratě, silné bolesti hlavy a poruchy rovnováhy.

Provozní a skladovací podmínky

Teplotní rozmezí +10 °C až +30 °C

Rozmezí vlhkosti vzduchu 20 % až 65 %

Chraňte před slunečním světlem

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

Neobsahuje pyrogeny

 Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo při používání zařízení, by měl být 
oznámen výrobci a příslušným orgánům země, ve které má uživatel a/nebo 
pacient bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.

Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Dodržujte návod k použití

Datum expirace Neobsahuje pyrogeny

Výrobní číslo Rx only Pozor: prodávání a předepisování 
tohoto výrobku lékařem je omezeno 
předpisy příslušných spolkových 
zákonů.Sterilizováno etylénoxidem

Opětovně nesterilizovat Instrukce

Je-li balení poškozeno, 
nepoužívejte Informace

Uchovávejte v suchu Výrobek vyhovuje platným 
požadavkům stanoveným 
v harmonizačních právních předpisech 
Společenství a podléhá dozoru noti-
fikovaného orgánu.

Rozmezí vlhkosti vzduchu

Není určeno k opětovnému 
použití

PHT Neobsahuje ftalany (dle odstavce 7.5 
přílohy l 93/42/EHS)

Pozor Při výrobě tohoto výrobku nebyl použit 
přírodní kaučuk

Datum výroby Počet kusů

Kód šarže Konektivita se spojkami typu:  
NRFit® dle ISO 80369-6 

Chraňte před slunečním 
světlem Překlad

Teplotní rozmezí Zdravotnický výrobek
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