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Naudojimo instrukcija

Atkreipkite dėmesį
 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo ins-
trukcijas! 

Rx only  Šis gaminys skirtas pagal šią naudojimo instrukciją naudoti tik kvalifikuotiems 
medikams.

PAJUNK® neteikia jokių rekomendacijų dėl tvarkymo būdų. Už naudojimo būdą 
ir paciento tinkamumo įvertinimą atsako su gaminiu dirbantis medicinos per-
sonalas. 
Be šios naudojimo instrukcijos taip pat galioja atitinkamos profesinės literatūros 
rekomendacijos, techninės nuostatos ir veiklos gairės.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojantis gaminiu pakartotinai 
garantija nustoja galioti ir galima sukelti pavojų paciento saugumui.
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis ir jų 
naudojimo instrukcijų ir įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu naudoti 
skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai atliekama gydymo centre) 
atsako naudotojas. 

Jei pagrįstai abejojate dėl gaminio komplektacijos visumos, vientisumo ar ste-
rilumo, gaminio jokiu būdu nenaudokite.
 Pasibaigus pakuotės etiketėje nurodytam sterilumo laikui, gali būti naudojami 
tik nepažeisti gaminiai.

Gaminio apibūdinimas / suderinamumas
  Gaminio numerius ir šios naudojimo instrukcijos galiojimo trukmę rasite nuro-
dytą naujausioje galiojančioje atitikties deklaracijoje. 

Priedų prijungimo jungtis: Luerio arba 

Naudojimo paskirtis
Cerebrospinalinio skysčio spaudimo matavimas
Spinalinį manometrą galima naudoti tik kartu su spinaline kaniule.

Indikacijos
Cerebrospinalinio skysčio matavimas, kai reikia padėti diagnozuoti įtariamą 
CNS infekciją, nustatant chemoterapijos lygį ar įtariant subarachnoidinį krauja-
vimą bei terapiniam smegenų skysčio spaudimo sumažinimui.
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Intratekalinis vaistų vartojimas, akla intratekalinė punkcija dėl stuburo anomalijų 
ar sužeidimų. Jei įtariama normalios anatomijos deformacija, primygtinai reko-
menduojame naudoti tiesioginės vizualizacijos metodus. Intratekalinė punkcija 
kontraindikuojama vietinės odos infekcijos numatytoje punkcijos vietoje atveju, 
esant nekontroliuojamam kraujavimui ar vartojant antikoaguliantus.

Komplikacijos
Sisteminis toksiškumas vartojamam vietiniam anestetikui (laikykitės nustatytos 
dozės!), infekcija.

 Naudotojas privalo informuoti apie įprastas, procedūros metu kylančias kom-
plikacijas.
 Jei naudojimo metu su gaminiu pasitaiko komplikacijų, būtina vadovautis jūsų 
gydymo įstaigos protokolu. Jei tokiu būdu komplikacijų pašalinti nepavyksta 
arba jei jos laikomos sunkiomis ar negydomomis, tuoj pat nutraukite proce-
dūrą ir pašalinkite iš paciento invazinius gaminio komponentus.

Įspėjimas

steriliam gaminiui:
Tai yra vienkartinio naudojimo medicinos gaminys, skirtas naudoti tik vienam 
pacientui!

Jokiu būdu šio gaminio negalima naudoti pakartotinai!
Jokiu būdu šio gaminio negalima sterilizuoti pakartotinai!

Gamyboje naudojamos medžiagos nėra tinkamos nei pakartotinai apdoroti, nei 
pakartotinai sterilizuoti!
Gaminys pagal savo dizainą nėra tinkamas nei pakartotinai apdoroti, nei pakar-
totinai sterilizuoti!

Jei gaminys neleistinai pakartotinai apdorojamas ar naudojamas,
 –  jis gali prarasti pagrindines gamintojo numatytąsias eksploatacines 
savybes,
 –  yra didelis kryžminės infekcijos / užteršimo pavojus dėl galimai nepa-
kankamo pakartotinio apdorojimo,
 – kyla pavojus, kad gaminys praras savo funkcines savybes,
 –  dėl nepašalintų likučių kyla medžiagų skaidymosi ir endotoksinių reak-
cijų pavojus!

naudodami:
1. NEBANDYKITE DAR KARTĄ IŠVIRKŠTI cerebrospinalinio skysčio!
2. Nenaudokite jokių vaistinių preparatų, kurie nebuvo skirti tam pagal savo 

numatytąją paskirtį. Taip galima sunkiai sužaloti pacientą.
3. Jokiu būdu nenaudokite gaminio, jei žinote apie medžiagų nesuderina-

mumą arba individualų medžiagos netoleravimą!
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os 4. Laikykitės aseptinės technikos reikalavimų punkcijos vietai.

5. Antsvorio turintiems pacientams ir vaikams būtinai pasirinkite tinkamų 
matmenų (skersmens, ilgio) kaniulę.

6. Naudodamiesi ir šalindami gaminį, būtinai laikykitės įprastų atsargumo prie-
monių tvarkydami kraują ir kūno skysčius, nes taip galite sąveikauti su per 
kraują pernešamais patogenais.

Naudojimas
1. Pacientas turi atsitūpti (susiriesti) arba atsisėsti atsiremdamas į tam skirtą 

atramą.
2. Pasirinkite tinkamo dydžio kaniulę ir manometrą.
3. Įstatykite stuburo kaniulę.
4. Ištraukite stiletą. Jei skystis teka, tai patvirtina, kad buvo įstatyta į stuburo 

durą. Prijunkite manometro trikryptį vožtuvą prie kaniulės. Pasukdami 
čiaupą, iš kaniulę per manometrą išleiskite orą, kol proksimalinė jungtis yra 
uždaryta.

5. Leiskite skysčiui tekėti į manometro vamzdelį. Kai skysčio lygis stabilizuojasi, 
patikrinkite, kokią vertę cmH2O rodo manometro skalė. Paprastai skysčio 
spaudimas sudaro 18–24 cmH2O, tačiau gali būti ir kur kas aukštesnis. Kai 
pacientas sėdi, spaudimo matavimo rezultatai yra ne tokie patikimi.

6. Jei spinalinio manometro skalės (maks. 35 cmH2O) neužtenka skysčio spau-
dimui išmatuoti, galima prijungti skalės pailginimą iki 54 cmH2O. Jį prijun-
kite prie manometro kylančiojo vamzdelio.

7. Uždarykite čiaupą į kaniulę ir leiskite ištekėti skysčiui iš manometro vamzdelio 
į paėmimo vamzdelį tolimesnei analizei.

8. Kai paimate pakankamą mėginį, ištraukite stuburo kaniulę, manometrą ir 
įleidiklį ir užklijuokite punkcijos vietą pleistru.

9. Pacientui liepkite 1–2 valandas gulėti ir tik paskui atsikelti. Lumbarinė punk-
cija gali sukelti stiprų galvos sukimosi pojūtį, stiprius galvos skausmus ir 
pusiausvyros sutrikimus.

Naudojimo / laikymo sąlygos

Temperatūros apribojimas Nuo +10 °C iki 30 °C

Santykinė drėgmė Nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Laikyti sausai
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Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direk-
tyvų.

Nepirogeniškas

 Apie visus rimtus incidentus, kurie įvyko naudojant gaminį, reikia pranešti 
gamintojui ir atitinkamoms šalies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacien-
tas, valdžios institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Deutschland (Vokietija).

Etiketėse naudojamų simbolių legenda

Gamintojas Laikykitės naudojimo instrukcijos

Tinkamumo laikas Nepirogeniškas

Prekės Nr. Rx only Atsargiai: parduodant ar skiriant šį 
gaminį gydytojui, taikomi federalini-
uose įstatymuose numatyti apribojimaiSterilizuota etileno oksidu

Nesterilizuoti pakartotinai Nurodymas

Nenaudoti, jei pažeista pakuotė Informacija

Laikyti sausai Gaminys atitinka galiojančius 
reikalavimus, nustatytus Bendrijos 
suderinamuose teisės aktuose, ir yra 
prižiūrimas notifikuotosios įstaigosOro santykinė drėgmė

Nenaudoti pakartotinai PHT Sudėtyje nėra ftalatų (pagal direktyvos 
93/42/EEB I priedo 7.5 str.)

Atsargiai Šis gaminys pagamintas nenaudojant 
natūralaus kaučiuko latekso.

Pagaminimo data Vnt. skaičius

Kodas Prijungimo jungtis:  
NRFit® pagal ISO 80369-6 

Saugoti nuo saulės spindulių Vertimas

Temperatūros apribojimas Medicininis prietaisas
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