
Neurology

SPROTTE® Lumbar Puncture
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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.

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

Kanyle (også: trinkanyle) med SPROTTE®-spids (spidsbueformet spids, lateral 
åbning med afrundet kant) inkl. stilet.

Navformer: SPROTTE® standard, SPROTTE® standard med forstørrelsesglas, 
SPROTTE® standard 2.G

Stilet
Ekstraudstyr: Grebholdeplade
Ekstraudstyr: Introducer
Ekstraudstyr: NanoLine-belægning
Navtilslutning: LUER eller 

Tilsigtet anvendelse
Punktur, adgang til spinalrummet, aspiration, udhentning af cerebrospinalvæ-
ske, injektion.
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PAJUNK® kanylen kan også anlægges under vejledning af ultralyd, fluoroskopi 
eller CT.
Advarsel:
Denne kanyle er ikke egnet til brug ved MR-scanning.
Denne kanyle er ikke egnet til anlæggelse af et kateter!

Indikationer
1. Lumbalpunktur til:

 – Udtagning af en cerebrospinalvæskeprøve til brug ved diagnosticering 
ved mistanke om CNS-infektion, mistanke om subarachnoidalblødning 
og neurologiske sygdomme
 – Måling af CSV-tryk
 – Terapeutisk reduktion af CSV-trykket

2. Lumbalpunktur til injektion af farvestof (myelografi) eller radioaktive stoffer 
(cisternografi) i cerebrospinalvæsken til diagnostisk billeddannelse ved føl-
gende sygdomme:

 – Abnormaliteter i rygmarven, spinalkanalen, spinalnerverødderne samt 
blodkar, der forsyner rygmarven.
 – Sygdomme i rygmarvsområdet forårsaget af sygdom eller traume
 – Tumorer i nærheden af rygraden
 – Infektioner, betændelse i arachnoid, der omgiver rygmarven
 – Væskelækage

3. Lumbalpunktur til:
 – Udhentning af en cerebrospinalvæskeprøve til brug ved diagnosticering 
af mistænkt malignitet i centralnervesystemet
 – Indgivelse af cerebrospinalvævekemoterapi ved diagnosticeret lymfom 
og leukæmi som involverer af centralnervesystemet eller høj risiko for at 
involvere centralnervesystemet

Kontraindikationer
Udstyrsspecifikke kontraindikationer

Udstyret må under ingen omstændigheder anvendes ved kendte materialeufo-
rligeligheder og/ eller kendte vekselvirkninger.

Kliniske kontraindikationer
Lokale hudinfektioner over påtænkt punktursted (absolut kontraindikation), 
systemisk infektion (bakteriæmi), forhøjet intrakranielt tryk (ICP), med undta-
gelse af pseudotumur cerebri, formodet rygmarvstumor eller læsion i rygmarvs-
masse eller intrakraniel masse (baseret på lateraliserende neurologiske fund eller 
papilloødem), dårligt kontrolleret hæmoragisk diatese eller antikoagulation, 
ukontrolleret diabetes mellitus, rygsøjledeformiteter (kan kræve fluoroskopisk 
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undersøgelse), allergi over for lokalbedøvelse (overvej en anden klasse bedø-
velsesmiddel, som patienten ikke er allergisk overfor), usamarbejdsvillig patient.

Yderligere kontraindikationer ved myelografi eller cisternografi
Allergi mod kontrastmedier, kramper i anamnese, graviditet.

Komplikationer
Udstyrsspecifikke komplikationer
Bøjet kanyle, brud, okklusion, lækage ved kanylens nav.

Metodespecifikke komplikationer
Uønsket placering af kanylen (f.eks. intravaskulær, intraneural osv.), flere punk-
turer/ flytning af kanylen, mislykket procedure.

Komplikationer ved lumbalpunktur og udtagning af CSF
Postlumbalpunktur-hovedpine (PPKS). Andre symptomer, der kan være for-
bundet med postlumbalpunktur-hovedpine, er bl.a. kvalme, opkast, høretab, 
tinnitus, vertigo, svimmelhed, kranialnervelammelse og hovedbundsparæstesi 
samt smerter i øvre og nedre ekstremiteter, irriterede nerverødder, hjernestam-
meherniering, lændesmerter, implantation af epidermale tumorer.
Infektioner: Infektioner i området omkring punkturstedet, meningitis
Blødningskomplikationer: Intrakraniel blødning, traumatisk lumbalpunktur, spi-
nale hæmatomer.
Andre komplikationer: Vasovagal synkopé, hjertestop, kramper, subaraknoidal 
cyste, lavt tryk hos børn med ventrikuloperitoneal (V-P) shunt, pseudotumor 
cerebri (forkert måling af starttryk), forkert laboratorieanalyse af cerebrospinal-
væsken.

Komplikationer ved kemoterapi
Toksicitet af det kemoterapeutiske middel, ineffektiv terapi, forværring af tidli-
gere sundhedstilstand.

 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.
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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. 

for punktur:
1. Sørg for at bruge udstyr med passende mål (diameter, længde), især ved 

behandling af overvægtige patienter og børn.
2. Til at indføre SPROTTE®-kanylen kan du bruge en introducer og/ eller forin-

den udføre en stikincision af det sted, som skal punkteres (blodlancet, osv.)
3. Punkturen må kun udføres med stiletten anlagt (også når kanylen fjernes).
4. For at undgå, at kanylen bliver bøjet eller brækker af, må der under ingen 

omstændigheder trykkes for kraftigt på kanylen.
5. Ved uventet kontakt med knogle skal kanylens retning ændres. Forsøg ikke 

på at overvinde knoglens modstand. Manglende overholdelse af disse 
regler kan få kanylen til at bøje eller knække.

6. Gentagen knoglekontakt beskadiger kanylens spids. En kanyle, der er beska-
diget på denne måde, må under ingen omstændigheder fortsat bruges. 
Ved tidligere knoglekontakt skal kanylen (med indført stilet) og introduce-
ren (ekstraudstyr) fjernes i ét trin.

for injektion:
1. Kontrollér altid, at injektionsstedet er aseptisk.
2. Lægemidler, der ikke er indiceret til den påtænkte anvendelse, må ikke ind-

gives. 
3. Aspirér inden injektion af lægemidlet. Hvis du ser blod i sprøjtens cylinder, 

er kanylen anlagt forkert. AFSLUT PROCEDUREN.
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Gør dig fortrolig med funktionen inden brug, 
ved at kontrollere tilslutninger og passager (kanyler, adaptere).

yderligere advarselsindikationer
1. Forsigtig! Advarsel mod spids genstand. Afhængigt af spidsens type 

kan udstyret eller dets komponenter have skarpe kanter eller spidser.  
Forskellige smittefarlige patogener kan overføres i tilfælde af et stiksår. I 
praksis er de vigtigste patogener hiv (humant immundefektvirus), hepatitis 
b-virus (hbv) og hepatitis c-virus (hcv).

2. Du skal rutinemæssigt træffe generelle forholdsregler for håndtering af 
blod og kropsvæsker i forbindelse med brug og bortskaffelse af udstyret på 
grund af risikoen for kontakt med blodbårne patogener.

3. Bemærk, at fortsat brug af udstyr af samme type skal vurderes kumulativt 
som beskrevet i lovgivningen om medicinsk udstyr, også efter at udstyret er 
blevet udskiftet eller erstattet.

Anvendelse
1. Desinficér huden og dæk indstiksområdet med et sterilt kirurgisk hullagen.
2. Udfør en lokalanæstesi.
3. Gennemfør om nødvendigt en stikincision på det sted, som skal punkteres 

(blodlancet osv.).
4. Punktér med en kanyle/ punktér med en spids styrekanyle (introducer).
5. Indfør spinalkanylen ved hjælp af introduceren og skub den ind i subara-

chnoidalrummet.

Før kanylen med begge hænder: Hold midt på skaftet og ved den farveko-
dede stiletholder.
 Komplicerede anatomiske forhold og omstændigheder eller udførelse af 
terapeutiske foranstaltninger i karrene kan føre til en forlængelse af under-
søgelsens varighed.

6. Efter positiv identifikation af subarachnoidalrummet ved cerebrospinalvæ-
skens respektive returløb udføres den videre procedure i henhold til den 
individuelle indikation.

Drifts-/opbevaringsforhold

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighed 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys

Opbevares tørt
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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 Pyrogenfri

Udløbsdato Rx only Receptpligtig (Produktet må kun 
anvendes af kvalificeret medicinsk 
personale i henhold til sit formål.)Katalognummer

Steriliseret med ethylenoxid Ikke MR-sikker

Må ikke steriliseres på ny Tip

Må ikke anvendes, hvis emballagen 
er beskadiget Information

Opbevares tørt
„CE-overensstemmelsesmærkning“ 
eller „CE-mærkning“ = mærkning, 
der angiver, at et produkt lever op 
til de relevante krav, der er fastlagt 
i lægemiddelproduktforordningen 
eller i anden EU-lovgivning om 
anbringelse af det pågældende 
mærkning.

Luftfugtighed

Må ikke genbruges Advarsel mod spids genstand

OBS! PHT Indeholder ingen phtalater

Fremstillingsdato Indeholder ikke latex

Batchkode Styktal

Beskyttes mod sollys Nav-konnektivitet:  
NRFit® nach ISO 80369-6 

Temperaturbegrænsning Oversættelse

Se brugsanvisningen Medicinsk udstyr
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PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/ Germany
Phone  +49 (0) 7704 9291-0 
Fax +49 (0) 7704 9291-600 
www.pajunk.com

  
is a trademark of GEDSA, 
used with their permission.


