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Οδηγίες χρήσης
Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται η συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς. 
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατά-
σταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνονται υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης των άλλων 
προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών από διαφο-
ρετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) υπόκειται 
στην ευθύνη του χρήστη. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκεών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, 
εντός της ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε 
άθικτη συσκευασία. 

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

 Παρακαλώ ανατρέξατε στην τρέχουσα δήλωση συμμόρφωσης για τους αριθμούς 
προϊόντων και το πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών χρήσης.

Βελόνα (και: κωνική βελόνα) με αιχμή SPROTTE® (αιχμή σε σχήμα αιχμηρού 
τόξου, πλευρικό άνοιγμα με στρογγυλεμένη ακμή), με στιλέτο.

Μορφές προσαρτήματος: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard με φακό, 
SPROTTE® Standard 2.G

Στιλέτο
Προαιρετικά: Πλάκα συγκράτησης
Προαιρετικά: εισαγωγέας
Προαιρετικά: επίστρωση NanoLine
Σύνδεση διανομέα Hub: LUER ή  
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Παρακέντηση, πρόσβαση στον σπονδυλικό σωλήνα, αναρρόφηση, λήψη εγκεφα-
λονωτιαίου υγρού, έγχυση.

Οι βελόνες ΡΑJUNK® μπορούν να εισαχθούν στο σώμα και υπό την καθοδήγηση 
υπερήχων, ακτινοσκόπησης ‘η αξονικής τομογραφίας.

Πρoειδοποίηση:
Η βελόνα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε μαγνητική τομογραφία.

Αυτή η βελόνα δεν είναι κατάλληλη για την εισαγωγή ενός καθετήρα.

Ενδείξεις

1. Οσφυϊκή παρακέντηση για:
 – Λήψη δείγματος εγκεφαλονωτιαίου υγρού για την υποστήριξη της διάγνω-
σης σε περίπτωση υπόνοιας για λοίμωξη του ΚΝΣ, υπαραχνοειδή αιμορρα-
γία, νευρολογικές παθήσεις
 – Μέτρηση πίεσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού
 – Θεραπευτική μείωση της πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού

2. Οσφυϊκή παρακέντηση για την έγχυση χρωστικής ουσίας (μυελογραφία) ή 
ραδιενεργών ουσιών (κοιλιογραφία) στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό για τη δια-
γνωστική απεικόνιση στις ακόλουθες παθήσεις:
 – Ανωμαλίες του νωτιαίου μυελού, του σπονδυλικού σωλήνα, των νευρικών 
ριζών της σπονδυλικής στήλης, και των αιμοφόρων αγγείων που τροφοδο-
τούν τον νωτιαίο μυελό
 – Κακώσεις της περιοχής της ΣΣ οφειλόμενες σε ασθένεια ή τραύμα
 – Όγκοι κοντά στον νωτιαίο μυελό
 – Λοιμώξεις, φλεγμονές του υπαραχνοειδούς χώρου που περιβάλλει τον νωτι-
αίο μυελό 
 – Διαρροή ΕΝΥ

3. Οσφυϊκή παρακέντηση για:
 – Λήψη δείγματος εγκεφαλονωτιαίου υγρού για την υποστήριξη της διάγνω-
σης σε περίπτωση υπόνοιας για την ύπαρξη κακοήθειας στο ΚΝΣ
 – Χορήγηση της χημειοθεραπείας στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό για προδιαγνω-
σμένο λέμφωμα και λευχαιμία με συμμετοχή του ΚΝΣ ή με υψηλό κίνδυνο 
συμμετοχής του ΚΝΣ

Αντενδείξεις

Ειδικές αντενδείξεις για τη συσκευή

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή σε περίπτωση γνωστής 
ασυμβατότητας υλικού ή/ και γνωστών αλληλεπιδράσεων.



4

Έλ
λη

να
ς Κλινικές αντενδείξεις

Τοπικές δερματικές λοιμώξεις στην περιοχή του προβλεπόμενου σημείου παρ-
κέντησης (απόλυτη αντένδειξη), συστημική λοίμωξη (βακτηριαιμία), αυξημένη 
ενδοκρανιακή πίεση (ICP), εξαίρεση: ψευδοόγκος εγκεφάλου, υπόνοια για 
ύπαρξη όγκου στον νωτιαίο μυελό ή αλλοίωσης λόγω ενδοκρανιακής μάζας(με 
βάση πλευριωτικά νευρολογικά ευρήματα ή συμφορητική θηλή), ανεπαρκώς 
ελεγχόμενη αιμορραγική τάση ή αντιπηξία, μη ρυθμισμένος σακχαρώδης διαβή-
της, παραμορφώσεις της ΣΣ (ενδεχ. αναγκαία η υποστήριξη με φθοριοσκοπία), 
αλλεργία στο τοπικό αναισθητικό (εξέταση της δυνατότητας χρήσης εναλλακτικής 
κατηγορίας αναισθητικών, στα οποία ο ασθενής δεν είναι αλλεργικός), απουσία 
συνεργασίας του ασθενούς

Πρόσθετες αντενδείξεις για τη μυελογραφία και την κοιλιογραφία

Αλλεργία στο σκιαστικό, ιστορικό σπασμών, εγκυμοσύνη.

Επιπλοκές

Ειδικέs επιπλοκές για τη συσκευή

Κάμψη, θραύση, απόφραξη της βελόνας, διαρροή του διανομέα της βελόνας.

Ειδικέs επιπλοκές της διαδικασίας

Ανεπιθύμητη τοποθέτηση της βελόνας (π.χ. ενδοαγγειακά, ενδονευρικά κλπ.), 
Επαναλαμβανόμενη παρακέντηση/ επανακατεύθυνση της βελόνας, αποτυχημένη 
διαδικασία.

Επιπλοκές της οσφυϊκής παρακέντησης και της λήψης ΕΝΥ

Πονοκέφαλος μετά την παρακέντηση (ΡΡΗ), άλλα συμπτώματα πιθανόν συνδεό-
μενα με ΡΡΗ είναι π.χ. ζάλη, έμετος, απώλεια της ακοής, εμβοές, ναυτία, ίλιγγος, 
παράλυση εγκεφαλικών νεύρων και διαταραχές της αισθητικότητας του δέρματος 
της κεφαλής, καθώς και πόνος στα άνω και κάτω άκρα, κρανιακές νευροπάθειες, 
ερεθισμός νευρικών ριζών, εγκεφαλοκήλη, πόνος στο κάτω μέρος της ράχης, μετα-
φορά επιδερμικών όγκων.
Λοιμώξεις: Λοιμώξεις γύρω από το σημείο παρακέντησης, μηνιγγίτιδα.
Επιπλοκές σχετιζόμενες με την αιμάτωση: Ενδοκρανιακές αιμορραγίες, τραυματική 
οσφυϊκή παρακέντηση, αιματώματα της ΣΣ.
Άλλες επιπλοκές: Βαγοτονική συγκοπή, ανακοπή καρδιάς, σπασμοί, κύστη στον 
υπαραχνοειδή χώρο, κατάσταση υπότασης σε παιδιά με κοιλιοπεριτοναϊκό (VP) 
shunt, ψευδο-ψευδοόγκος εγκεφάλου (εσφαλμένη μέτρηση της πίεσης ανοίγμα-
τος), εσφαλμένη εργαστηριακή ανάλυση του ΕΝΥ.

Επιπλοκές κατά τη χημειοθεραπεία

Τοξικότητα του χημειοθεραπευτικού μέσου, ανεπιτυχής θεραπεία, επιδείνωση της 
υπάρχουσας κατάστασης της υγείας.
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τίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκατααστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές θεω-
ρηθούν σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία και 
αφαιρέστε τα στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή.

Προειδοποιήσεις

για αποστειρωμένο προϊόν:

Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή.

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι 
κατάλληλα για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.

Μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση ή επανεπεξεργασία
 –  μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης που 
επιδιώκει ο κατασκευαστής
 –  προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως 
αποτέλεσμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.
 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 –  μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξικές 
αντιδράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα.

για παρακέντηση:

1. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε συσκευές κατάλληλων διαστάσεων (διάμετρος, 
μήκος), ειδικά κατά τη θεραπεία παχύσαρκων ασθενών και παιδιών.

2. Για την εισαγωγή της βελόνας SPROTTE® χρησιμοποιήστε έναν εισαγωγέα και 
/ ή διεξαγάγετε προηγουμένως μία σημειακή τομή στο σημείο που πρόκειται 
να γίνει η ένεση (νυστέρι κλπ).

3. Πραγματοποιήστε την παρακέντηση μόνο (ακόμα και κατά την αφαίρεση της 
βελόνας) με τοποθετημένο το στιλέτο.

4. Για να αποφύγετε την κάμψη ή το σπάσιμο της βελόνας, μην ασκείτε ποτέ 
υπερβολική δύναμη στη βελόνα.

5. Εάν απροσδόκητα έρθετε σε επαφή με οστό, αλλάξτε την κατεύθυνση της 
βελόνας. Μην προσπαθείτε να ξεπεράσετε την οστική αντίσταση. Η μη τήρηση 
αυτών των κανόνων μπορεί να προκαλέσει κάμψη ή θραύση της βελόνας.

6. Επανειλημμένη επαφή με το οστό προκαλεί βλάβη στο άκρο της βελόνας. Σε 
καμία περίπτωση δε θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μία βελόνα, 
ηοποία έχει υποστεί βλάβη με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση προηγούμενης 
επαφής με το οστό, αφαιρέστε τη βελόνα (μαζί με το εισαγόμενο στιλέτο) και 
τον εισαγωγέα σε ένα βήμα.
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1. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το σημείο της ένεσης είναι άσηπτο.
2. Μην χορηγείτε φάρμακα, τα οποία δεν φέρουν ένδειξη για τον σκοπό χρήσης.
3. Αναρροφήστε πριν από την έγχυση ενός φαρμάκου. Αν δείτε αίμα στον κύλιν-

δρο της σύριγγας, η βελόνα έχει εισαχθεί λάθος. ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

για τη χρήση με άλλα συμβατά προϊόντα:

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πολλαπλών συστατικών στοιχείων, πριν από τη 
χρήση
εξοικειωθείτε με τη λειτουργία τους, ελέγχοντας τις συνδέσεις και τις προσπελάσεις 
(βελόνες, προσαρμογείς).

άλλες προειδοποιήσεις: 

1.  Προσοχή! Προειδοποίηση για αιχμηρό αντικείμενο. Η συσκευή ή τα 
εξαρτήματα της συσκευής ενδέχεται, ανάλογα με τον τύπο του άκρου, να 
έχουν αιχμηρές γωνίες ή άκρες. Διάφορα μολυσματικά παθογόνα μπο-
ρούν να μεταδοθούν εάν προκύψει τραυματισμός. Για πρακτικούς 
λόγους, τα σημαντικότερα από αυτά είναι ο ιός της ανθρώπινης ανοσοα-
νεπάρκειας (HIV), ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) και ο ιός της ηπατίτιδας 
C (HCV).

2. Πρέπει να λαμβάνετε συστηματικά γενικές προφυλάξεις για το χειρισμό 
του αίματος και των σωματικών υγρών κατά τη χρήση και τη διάθεση της 
συσκευής, λόγω του κινδύνου επαφής με αιματοεγκεφαλικά παθογόνα.

3. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η συνεχής χρήση μιας συσκευής του ίδιου 
τύπου πρέπει να αξιολογείται σωρευτικά όπως περιγράφεται στη νομοθεσία 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ακόμη και μετά την αλλαγή ή αντικατά-
σταση της συσκευής.

Εφαρμογή

1. Απολυμάνετε το δέρμα και καλύψτε την περιοχή εφαρμογής με ένα στείρο 
θυριδωτό χειρουργικό οθόνιο.

2. Διεξαγάγετε τοπική αναισθησία. 
3. Εάν είναι απαραίτητο, διεξαγάγετε μια σημειακή τομή στο σημείο που πρόκει-

ται να γίνει η ένεση (νυστέρι κλπ.)
4. Παρακέντηση με βελόνα / παρακέντηση με αιχμηρή βελόνα-οδηγό (εισαγωγέα).
5. Εισαγάγετε τη βελόνα μέσω του εισαγωγέα και προωθήστε τη μέχρι τον υπα-

ραχνεοειδή χώρο.

 Καθοδήγηση της βελόνας και με τα δύο χέρια: Κρατήστε τη σταθερά από τη 
μέση του άξονα και στη χρωματικά κωδικοποιημένη βάση του στιλέτου.

  Οι περίπλοκες ανατομικές συνθήκες και καταστάσεις ή η διεξαγωγή θεραπευτικών 
ενεργειών στα αιμοφόρα αγγεία ενδέχεται να παρατείνουν τη διάρκεια της εξέτα-
σης.
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μετά από ασφαλή προσδιορισμό (μέσω αναρροής του ΕΝΥ) του υπαραχνο-
ειδούς χώρου.

Συνθήκες λειτουργίας/αποθήκευσης

Περιορισμός 
θερμοκρασίας

+10 °C ως +30 °C

Όρια υγρασίας 20 % έως 65 %

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

Γενικές πληροφορίες

Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών 

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου κατοι-
κεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.
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Υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη σήμανση

Κατασκευαστής Μη πυρογόνο

Χρήση μέχρι... Rx only
Χορηγείται μόνο με συνταγή 
γιατρού (ο Ομοσπονδιακός νόμος 
περιορίζει τη συσκευή αυτή στην 
πώληση από ιατρό ή με εντολή 
ιατρού.)

Αριθμός είδους

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο Μη ασφαλές για μαγνητική 
τομογραφία

Όχι επαναποστείρωση Συμβουλή

Αν η συσκευασία έχει υποστεί 
βλάβη, μην χρησιμοποιείτε Πληροφορία

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

„Σήμανση συμμόρφωσης CE“ 
ή „Σήμανση CE“ =  Η σήμανση 
επισημαίνει ότι ένα προϊόν καλύπτει 
τις σχετικές απαιτήσεις για την 
τοποθέτηση της εν λόγω σήμανσης 
που έχουν ορισθεί στην Οδηγία 
περί ιατροτεχνικών προϊόντων 
ή σε άλλες νομικές διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όρια υγρασίας

Μην επαναχρησιμοποιείτε Προειδοποίηση για αιχμηρό 
αντικείμενο

Προσοχή PHT Δεν περιέχει φθαλικά άλατα

Ημερομηνία κατασκευής
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό 
καουτσούκ ως συστατικό στην 
κατασκευή αυτού του προϊόντος

Κωδικός παρτίδας Ποσότητα

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία Σύνδεση διανομέα Hub :  
NRFit® nach ISO 80369-6 

Περιορισμός θερμοκρασίας Μετάφραση

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης Ιατρικό προϊόν
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