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Spinal Manometer
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Brugsanvisning

Obs!
 Læs følgende informationer og betjeningsvejledning omhyggeligt. 

Rx only  Udstyret må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til denne 
brugervejledning.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, udstyret bruges på, og for udvælgel-
sen af patienter. 
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugervejledningen gør garantien ugyldig og brin-
ger patientens sikkerhed i fare.
Hvis udstyret bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugervejledninger. Det er 
brugerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere udstyr fra forskellige produ-
center (hvor de ikke udgør behandlingsenheder). 

Udstyret må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til mis-
tanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun udstyr, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile udløbs-
dato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Beskrivelse af udstyret/ kompatibilitet
 Produktnumrene og omfanget af denne brugsanvisning fremgår af den aktu-
elle overensstemmelseserklæring. 

Navtilslutning: LUER eller 

Tilsigtet anvendelse
Måling af CSV-tryk
Et spinalt manometer kan kun bruges sammen med en spinalkanyle.

Indikationer
Rygmarvvæskeprøve til hjælp ved diagnosticering ved mistanke om CNS-infek-
tion, mistanke om subaraknoidal blødning og stadieinddeling af kemoterapi; 
til terapeutisk reduktion af cerebrospinalvæsketrykket.
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Kontraindikationer
Intratekal administration af lægemidler; intratekal blindpunktion ved rygmarve-
anormaliteter eller kvæstelser. Hvis der er mistanke om deformation af normal 
anatomi, anbefales det stærkt at bruge direkte billeddannelsesteknikker. Intra-
tekal punktur er kontraindiceret i tilfælde af lokal hudinfektion på det påtænkte 
punktursted, ved ukontrollerede blødningstilstande eller ved antikoagulation-
behandling.
 
Komplikationer
Systemisk toksicitet af de anvendte lokalbedøvelsesmidler (observer dosis!), 
infektion.

  Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af udstyret, skal hospitalets/ 
klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller hvis de 
anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren standses med 
forsigtighed, og de invasive udstyrskomponenter skal fjernes fra patienten.

Advarsler

for sterilt produkt:
Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

Udstyret må under ingen omstændigheder genbruges!
Udstyret må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til genbe-
handling eller resterilisering.
Udstyret er ikke beregnet til genbehandling eller resterilisering.

Uautoriseret genbrug eller genbehandling
 –  kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde 
tiltænkt.
 –  giver en signifikant risiko for krydsinfektion/ -kontamination som følge 
af potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
 – er der risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
 –  kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner 
på grund af resterne.

ved anvendelsen:
1. Forsøg IKKE AT INJICERE rygmarvsvæsken IGEN!
2. Indgiv ikke lægemidler, der ikke er indiceret til den påtænkte anvendelse. 

Dette kan medføre patientskade.
3. Produktet må under ingen omstændigheder bruges i tilfælde af kendt 

materiel uforenelighed eller individuel intolerance over for materialet!
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4. Sørg altid for, at injektionsstedet er aseptisk.
5. Sørg for at bruge udstyr med passende mål (diameter, længde), især ved 

behandling af overvægtige patienter og børn.
6. Når du bruger og bortskaffer produktet, skal du sørge for at træffe rutine-

mæssige generelle forholdsregler til håndtering af blod og kropsvæsker på 
grund af risikoen for kontakt med blodbårne patogener.

Anvendelse
1. Placér enten patienten i krumt sideleje eller siddende, lænende over en pas-

sende støtteforanstaltning.
2. Vælg den foretrukne nålestørrelse og manometer.
3. Placér spinalkanylen.
4. Fjern stilletten. Væske bekræfter placeringen i duraområdet. Forbind mano-

meterets trevejshane til kanylen. Drej hanen for at udlufte kanylen til tryk-
måleren, mens du lukker den proximale port.

5. Lad væsken flyde ind i manometerets rør. Når væskeniveauet er stabilise-
ret, skal du aflæse værdien fra manometersøjlen i cmH20. Normalt ligger 
væsketrykket i området 18-24 cmH20, men det kan også ligge meget højere. 
Trykmålingen er mindre pålidelig, hvis patienten befinder sig i en siddende 
position.

6. Hvis spinalmanometerets skala på maksimalt 35 cmH2O ikke er tilstrække-
ligt til måling af CSF-tryk, kan der anbringes en forlængelse på 54 cmH2O. 
Sæt denne på stigerøret på manometeret

7. Luk hanen til kanylen, og tøm væsken fra manometerrøret i prøverørene til 
efterfølgende analyse.

8. Når prøveudtagningen er tilstrækkelig og afsluttet, fjernes spinalkanylen, 
manometeret og om nødvendigt introduceren, og der lægges en bandage 
på punkturstedet.

9. Instruer patienten til at ligge i 1 til 2 timer, og først derefter rejse sig. En 
lumbalpunktur kan forårsage svimmelhed, alvorlig hovedpine og balance-
problemer.

Drifts-/opbevaringsforhold

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighed 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys

Opbevares tørt



5

D
an

sk

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Pyrogenfri

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.

Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Se brugsanvisningen

Udløbsdato Rx only Advarsel: Salg eller udskrivelse af 
dette produkt på recept af en læge er 
underlagt begrænsningerne i den tyske 
lovgivningKatalognummer

Steriliseret med ethylenoxid Ikke MR-sikker

Må ikke steriliseres på ny Tip

Må ikke anvendes, hvis 
emballagen er beskadiget Informationer

Opbevares tørt Produktet er i overensstemmelse med 
de gældende krav, der er angivet i 
EU's harmoniseringslovgivning, og 
monitoreres af et bemyndiget organLuftfugtighedsbegrænsing

Må ikke genbruges PHT Indeholder ikke phthalater (ifølge pkt. 7.5 
i Bilag l 93/42/EØF)

Forsigtig Der er ikke brugt naturgummi i frem-
stillingen af dette produkt

Fremstillingsdato Styktal

Batchkode Navtilslutning:  
NRFit® gemäß ISO 80369-6 

Beskyttes mod sollys Oversættelse

Temperaturbegrænsning medicinsk udstyr
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