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Návod k použití
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.

Kanyla (též: stupňová kanyla) s hrotem typu SPROTTE® (obloukovitý hrot; late-
rální otvor se zaoblenou hranou), vč. styletu.

Druhy spojek: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard s  lupou, SPROTTE® 
Standard 2.G

Stylet
Volitelně: fixační úchyt 
Volitelně: introducer
Volitelně: povlak NanoLine
Konektivita se spojkami typu: LUER nebo 

Účel použití
Punkce, přístup ke spinálnímu prostoru, aspirace, odběr mozkomíšního moku, 
injekce.

Kanyly společnosti PAJUNK® je do organismu možno zavádět také s podporou 
ultrazvuku, rentgenu nebo CT.
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Varování:
Kanyla není vhodná pro použití pod magnetickou rezonancí!
Kanyla není vhodná pro umístění katétru!

Indikace
1. Lumbální punkce pro:

 – Odběr vzorku likvoru na podporu diagnózy při podezření na infekci cen-
trálního nervového systému, při podezření na subarachnoidální krvácení 
a neurologická onemocnění
 – Měření tlaku likvoru
 – Terapeutické snížení tlaku likvoru

2. Lumbální punkce za účelem injekce barviva (myelografie) nebo radioaktiv-
ních látek (cisternografie) do cerebrospinální kapaliny za účelem provedení 
zobrazovací diagnostiky při následujících onemocněních:

 – anomality míchy, spinálního kanálu, spinálních nervových kořenů a cév 
zásobujících míchu
 – léze ve spinálním prostoru způsobené nemocí nebo traumatem
 – nádory v blízkosti míchy
 – infekce, záněty arachnoidey obklopující míchu
 – únik likvoru

3. Lumbální punkce pro:
 – Odběr vzorku likvoru na podporu diagnózy při podezření na malignitu 
centrálního nervového systému
 – Podávání chemoterapie do cerebrospinálního moku v případě diagnosti-
kovaného lymfomu a leukémie se zasažením nebo vysokým rizikem zasa-
žení centrálního nervového systému

Kontraindikace
Kontraindikace specifické pro výrobek

V případě známých nesnášenlivostí vůči materiálu a/nebo známých interakcí 
výrobek nepoužívejte!

Klinické kontraindikace
Lokální infekce kůže v  oblasti plánovaného místa vpichu (absolutní kontra-
indikace); systémová infekce (bakteriémie); zvýšený intrakraniální tlak (ICP), 
výjimka: nepravý cerebrální nádor; podezření na nádor míchy nebo lézi způso-
benou intrakraniální hmotou (na základě lateralizujících neurologických nálezů 
nebo otoku zrakové papily); nedostatečně kontrolovaný sklon ke krvácení nebo 
nedostatečně kontrolované snižování srážlivosti krve, neregulovaná cukrovka, 
deformace páteře (s příp. nutností podpůrné fluoroskopie); alergie na lokální 
anestetikum (zvážit alternativní třídu anestetik, proti které pacient nebude aler-
gický); nedostatečná spolupráce pacienta
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Další kontraindikace v případě myelografie nebo cisternografie
Alergie proti kontrastním látkám; křečové záchvaty v anamnéze; těhotenství.

Komplikace
Komplikace specifické pro výrobek
Přehnutí, zlomení nebo zanesení kanyly, lekáž ve spojce kanyly.

Komplikace specifické pro metodu
Nežádoucí polohování kanyly (např. intravaskulárně, intraneurálně, atd.), opě-
tovná punkce/vychýlení kanyly, neúspěšný výkon.

Komplikace v souvislosti s lumbální punkcí a odběrem likvoru
Postpunkční bolesti hlavy; další možné symptomy spojené s  postpunkčními 
bolestmi hlavy jsou mj. nevolnost, zvracení, ztráta sluchu, tinitus, závratě, mrá-
koty, ochrnutí mozkových nervů a poruchy čití kůže hlavy, jakož i bolesti hor-
ních a dolních končetin, kraniální neuropatie, podráždění nervových kořenů, 
prolaps mozku, bolesti v dolní části zad, rozšíření epidermálních nádorů.
Infekce: infekce v okolí místa vpichu, meningitida. 
Komplikace v podobě krvácení: intrakraniální krvácení, traumatická lumbální 
punkce, spinální hematomy.
Další komplikace: vazovagální synkopa, srdeční zástava, křečové záchvaty, suba-
rachnoidální cysta, hypotenzní stav u dětí s ventrikuloperitoneálním (VP) shun-
tem, cerebrální pseudonádor (nepřesné měření otevíracího tlaku), nesprávná 
laboratorní analýza likvoru.

Komplikace při chemoterapii
Toxicita chemoterapeutického prostředku, neúčinná léčba, zhoršení předcho-
zího zdravotního stavu.

 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.
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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 sterilizaci.
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.

ke vpichu:
1. Dbejte na to, abyste používali nástroje vhodných rozměrů (průměr, délka), 

zvláště při léčbě obézních pacientů a dětí.
2. Na zavádění kanyly SPROTTE® používejte introducer a/nebo v místě punkce 

nejprve proveďte incizi (lancetou na odběr krve atd.).
3. Punktujte výhradně se zavedeným styletem (to platí i pro odstraňování 

kanyly).
4. Na kanylu nepůsobte příliš velkou silou, aby se neohnula nebo nezlomila.
5. V případě neočekávaného styku s kostí změňte směr kanyly. Nesnažte se 

překonat odpor kosti. V případě nedodržení těchto zásad se kanyla může 
ohnout nebo zlomit.

6. Opakovaný dotek s kostí vede k poškození hrotu. Takto poškozenou kanylu 
v žádném případě už dále nepoužívejte. Dojde-li ke styku s kostí, kanylu (se 
zavedeným styletem) a introducerem jedním tahem odstraňte.

k injekci:
1. V místě vpichu vždy zajistěte aseptické podmínky.
2. Nepodávejte žádné léky, které nejsou pro specifikovaný účel použití indi-

kované. 
3. Před injekcí léku aspirujte. Pokud ve válci stříkačky uvidíte krev, znamená to, 

že kanyla nebyla zavedena správně. VÝKON UKONČETE.
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Pokud používáte více komponent, seznamte se před použitím s jejich funkčním 
principem, a to tak, že si zkontrolujete propojení a směry (kanyly, adaptéry).

další varovné pokyny:
1. Pozor! Varování před ostrým předmětem Výrobek nebo jeho součásti 

mohou být (v závislosti na způsobu brusu) špičaté nebo ostré. V pří-
padě bodných ran může dojít k přenosu nejrůznějších infekčních zárodků. 
Praktický význam mají především virus lidského imunodeficitu (HIV), virus 
hepatidy B (VHB) a virus hepatidy C (VHC).

2. Kvůli riziku kontaktu s krevními patogeny musíte při používání a likvidaci 
zařízení neustále dodržovat obecná opatření pro zacházení s krví a tělními 
tekutinami.

3. Mějte prosím na paměti, že pokračující používání výrobku stejného typu 
musí být i po změně nebo výměně výrobku vyhodnoceno kumulativně ve 
smyslu předpisů o zdravotnických prostředcích.

Aplikace
1. Kůži vydezinfikujte a oblast vpichu zakryjte sterilní chirurgickou krycí rouš-

kou s otvorem.
2. Proveďte lokální anestezii.
3. V případě potřeby proveďte v místě vpichu incizi (lancetou pro odběr krve 

atd.).
4. Punktujte kanylou/ ostrou vodicí kanylou (introducerem).
5. Skrze indroducer zaveďte spinální kanylu a zasuňte až do subarachnoidál-

ního prostoru.

Kanylu veďte oběma rukama: držte uprostřed dříku a za barevně kódo-
vaný držák stiletu.
 Komplikované anatomické podmínky a okolnosti nebo provádění léčeb-
ných opatření v cévách mohou vést k prodloužení doby trvání vyšetření.

6. Po bezpečné identifikaci subarachnoidálního prostoru (na základě zpět-
ného toku likvoru) pokračujte v dalším postupu podle individuální indikace.

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 Neobsahuje pyrogeny

Použitelnost do … Rx only
Pouze na lékařský předpis (Výrobek 
smí být používán pouze kvalifi-
kovaným lékařským personálem 
v souladu se zamýšleným účelem 
použití.)

Výrobní číslo

Sterilizováno etylénoxidem MR nebezpečný

Opětovně nesterilizovat Instrukce

Je-li balení poškozeno, 
nepoužívejte. Upozornění, informace

Uchovávejte v suchu

„označení shody CE“ nebo 
„označení CE“ = označení 
vyjadřující, že prostředek je ve 
shodě s příslušnými požadavky 
stanovenými v nařízení o zdra-
votnických prostředcích a dalších 
příslušných právních předpisech 
Unie, které upravují jeho 
umísťování;

Rozmezí vlhkosti vzduchu

Není určeno k opětovnému použití Varování před ostrým předmětem

Pozor PHT Neobsahuje ftalany

Datum výroby Neobsahuje latex

Kód šarže Počet kusů

Chraňte před slunečním světlem Konektivita se spojkami typu:  
NRFit® dle ISO 80369-6 

Teplotní rozmezí Překlad

Dodržujte návod k použití Zdravotnický výrobek
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