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Kasutusjuhend

Eriline tähelepanu
 Lugege palun järgnevat informatsiooni ja kasutusjuhiseid hoolikalt! 

Rx only  Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-
tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja. 
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb jälgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvusavaldust. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda otsustada. 

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
sus staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ ühilduvus
  Tootenumbrid ja selle kasutusjuhendi ulatus on esitatud kehtivas vastavusdek-
laratsioonis. 

Otste ühenduvus: LUER või 

Sihtotstarve
Liikvori rõhu mõõtmine
Spinaalmanomeetrit saab kasutada ainult koos spinaalkanüüliga.

Näidustused
Proovi võtmine seljaaju vedelikust, kui on kahtlus kesknärvisüsteemi nakkuse, 
subarahnoidaalse hemorraagia osas ja kemoteraapia staadiumi määramiseks; 
liikvori rõhu langetamiseks ravi eesmärgil.

Vastunäidustused
Ravimite intratekaalne manustamine, intratekaalne pimepunktsioon spinaal-
sete anomaaliate või vigastuste korral. Normaalse anatoomia deformatsiooni 
kahtluse korral on tungivalt soovitatav kasutada otsese pildi kuvamise tehni-
kaid. Intratekaalne punktsioon on vastunäidustatud paiksete nahainfektsioo-
nide korral kavandatud punktsiooni kohas, kontrollimatu verejooksu korral või 
antikoagulatsiooniravis.
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 Tüsistused
Kasutatavate lokaalanesteetikumide süsteemne toksilisus (jälgige annust!), 
infektsioon.

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad tüsistused, järgige oma asutuse eeskirju. Kui 
tüsistusi ei saa sel viisil lahendada või kui neid peetakse tõsisteks või ravitama-
tuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilse toote osas:
Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks 
steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise/ ringlusse võtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/ saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endo toksiliste reaktsioonide 
oht!

kasutamisel:
1. ÄRGE proovige tserebrospinaalvedelikku uuesti süstida!
2. Ärge manustage ravimeid, mis pole ette nähtud. See võib põhjustada pat-

siendile tõsiseid vigastusi.
3. Ärge mingil juhul kasutage toodet teada olevate materjalide vastuolude või 

materjali suhtes esinevate individuaalsete sallimatuste korral!
4. Pange punktsioonikohas alati aseptilised tingimused.
5. Jälgige eriti just adipoossete patsientide ja laste puhul, et valitud kanüül 

vastaks sobivatele mõõtudele (läbimõõt, pikkus).
6. Toote kasutamisel ja utiliseerimisel järgige vere ja kehavedelike käsitsemisel 

kindlasti rutiinseid üldisi ettevaatusabinõusid vere kaudu levivate patogee-
nidega kokkupuutumise ohu tõttu.
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Kasutamine

1. Asetage patsient kas kumerdatud seljaga küliliasendisse või istuma, nõjatu-
des sobivale toele.

2. Valige eelistatav kanüüli suurus ja manomeeter.
3. Paigaldage spinaal kanüül.
4. Eemaldage stilett. Liikvori vool tõendab positsioneerimist dura alas. Ühen-

dage manomeetri kolmesuunaline kraan kanüüliga. Keerake kraani, et õhu-
tada manomeetri viivat kanüüli, samal ajal sulgedes proksimaalset ühen-
dust.

5. Laske liikvoril voolata manomeetri torusse. Kui vedeliku tase on stabiliseeru-
nud, lugege manomeetri sambalt saadud väärtus väärtusena cmH20. Tava-
liselt on liikvori rõhk vahemikus 18-24 cmH2O, kuid see võib olla ka oluliselt 
kõrgem. Mõõtmistulemused on vähem usaldusväärsed, kui patsient on 
istuvas asendis.

6. Kui spinaal manomeeter maksimaalselt 35 cmH2O skaala ei ole liikvori rõhu 
mõõtmiseks piisav, võib kasutada pikendust 54 cmH2O. Pistke see mano-
meetri püsttoru otsa.

7. Sulgege kanüüli küljes olev kraan ja laske vedelikul voolata manomeetri 
torust proovitorudesse järgnevateks analüüsideks.

8. Kui piisav proovivõtt on lõpule viidud, eemaldage spinaal kanüül, mano-
meeter ja vajadusel sisestaja ning asetage punktsioonikohale side.

9. Andke patsiendile korraldus 1 kuni 2 tunniks lamama jääda ja lubage alles 
seejärel püsti tõusta. Lumbaalpunktsioon võib põhjustada peapööritust, 
tugevat peavalu ja tasakaaluhäireid.

Töö-/ ladustamistingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskus, piirang 20 % kuni 65 %

Kaitsta päikesekiirguse eest 

Säilitada kuivas

Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja/ või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Järgige kasutusjuhendit

Aegumistähtaeg Mittepürogeenne

Artikli number Rx only Ettevaatust: arsti poolt selle toote 
müümisel või väljakirjutamisel kehtivad 
Saksamaa Liitvabariigi föderaalseaduse 
piirangudSteriliseeritud etüleenoksiidiga

Uuesti mitte steriliseerida Juhis

Katkise pakendi korral mitte 
kasutada Informatsioon

Säilitada kuivas Toode vastab ühenduse 
ühtlustamisaktides sätestatud 
kohaldatavatele nõuetele ja seda 
kontrollib teavitatud asutusÕhuniiskuse piirang

Mitte uuesti kasutada PHT Ei sisalda ftalaate (vastavalt punktile 7.5 I 
lisa 93/42 / EMÜ)

Ettevaatust Selle toote valmistamisel ei ole kasuta-
tud looduslikku kautšukki

Valmistamise kuupäev Kogus

Partii kood Ühenduslink:  
NRFit® vastavalt ISO 80369-6 

Kaitsta päikesekiirguse eest Tõlge

Temperatuuripiirang Meditsiiniseade
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