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Használati utasítás
Különleges megjegyzés

 Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyelmesen 
olvassa el! 

Rx only  A terméket kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet a jelen használati utasí-
tás szerint használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége. 
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége. 

Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha megalapozott 
kétely áll fenn a termék hiányosságára, sértetlenségére vagy sterilitására 

vonatkozóan.
 Kizárólag sértetlen csomagolásban lévő sértetlen terméket szabad használni a 
címkén feltüntetett sterilen tartási dátum lejárta előtt.

Az eszköz leírása / kompatibilitás
 A termékszámokat, ill. a jelen használati utasítás érvényességi területeit a 

jelenleg érvényes megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.
Kanül (vagy: lépcsős kanül) SPROTTE® csúccsal (csúcsív formájú csúcs; oldalsó 
nyílás lekerekített éllel), stylettel együtt.

Szerelékformák: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard nagyítóval, SPROTTE® 
Standard 2.G

Stylet
Opció: fogantyútartó lap
Opció: bevezető
Opció: NanoLine-bevonat
Szerelékcsatlakozó: LUER vagy  

Rendeltetés
Punkció, hozzáférés a spinális térhez, elszívás, liquor cerebrospinalis vételezése, 
injekció.
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lett is történhet.
Figyelmeztetés:
A kanül nem alkalmas MRT alkalmazása mellett!
A kanül nem alkalmas katéter behelyezésére!

Indikációk
1. Lumbálpunkció a következőkhöz:

 – mintavétel a liquorból a diagnózis támogatására a központi idegrendszer fer-
tőzése, subarachnoidealis vérzés és neurológiai betegségek gyanúja esetén
 – a liquornyomás mérése
 – liquornyomás terápiás csökkentése

2. Lumbálpunkció színezőanyag (mielográfia) vagy radioaktív anyagok (cisz-
ternográfia) injektálásához a gerincvelő-folyadékba diagnosztikai célú 
képalkotáshoz a következő betegségeknél:

 – a gerincvelő, a gerinccsatorna, a gerinc-ideggyökerek, valamint a gerinc-
velőt ellátó erek abnormitása
 – betegség vagy baleset okozta sérülések a gerinc területén
 – daganatok a gerincvelő közelében
 – infekciók, gyulladások a gerincvelőt körülvevő arachnoideaban
 – liquorszivárgás

3. Lumbálpunkció a következőkhöz:
 – mintavétel a liquorból a diagnózis támogatására a központi idegrendszer 
rosszindulatú daganatos megbetegedésének gyanúja esetén
 – kemoterápia adása a liquor cerebrospinalisba a központi idegrendszer 
érintettségével járó előzőleg diagnosztizált limfóma és leukémia, vagy 
annak magas kockázata esetén

Kontraindikációk
Termékspecifikus kontraindikációk

Semmilyen körülmények között se használja a terméket az anyagok ismert 
összeférhetetlensége és/vagy ismert kölcsönhatások esetén!

Klinikai kontraindikációk
A bőr lokális infekciója a tervezett punkció területén (abszolút kontraindikáció); 
szisztémás infekció (bakterémia); megemelkedett intracranialis nyomás (ICP); 
kivétel: pseudotumor cerebri; gerincvelő-daganat gyanúja, vagy intracranialis 
anyag által okozott sérülés (a lateralizáló neurológiai leletek, vagy papillaödéma 
gyanúja); elégtelenül ellenőrzött vérzékenységre való hajlam vagy véralva-
dás-gátlás, nem beállított diabetes mellitus; gerincdeformációk (esetleg fluo-
roszkópiás támogatás szükséges); allergia a helyi érzéstelenítőszerre (alternatív 
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beteg hiányzó együttműködése

További kontraindikációk mielográfia vagy ciszternográfia esetén
Allergia a kontrasztanyagra; görcsrohamok a kórelőzményben; terhesség.

Komplikációk
Termékre vonatkozó komplikációk
A kanül meghajlása, törése vagy eldugulása, szivárgás a kanül szerelékében.

Eljárásspecifikus komplikációk
A kanül nem kívánt elhelyezkedése (pl. intravaszkuláris, intraneurális stb.), ismé-
telt punkció/a kanül behelyezése más irányban, sikertelen művelet.

A lumbálpunkció és a liquor-mintavétel komplikációi
Postpunkciós fejfájás; egyéb, a postpunkciós fejfájással kapcsolatos esetleges 
tünetek, többek között émelygés, hányás, hallásvesztés, fülzúgás, szédülés, 
kábultság, agyideg-bénulás és a fejbőr szenzibilitási zavarai, valamint fájdal-
mak a felső és alsó végtagokban; cranialis neuropathia; ideggyök-irritáció; agyi 
prolapsus; fájdalmak a hát alsó részében; epidermális tumorok széthordása.
Infekciók: infekciók a punkció környékén, meningitisz.
Vérzéses komplikációk: intracranialis vérzés, traumatikus lumbálpunkció, 
gerinchematómák.
Egyéb komplikációk: ájulás, szívleállás, görcsrohamok, subarachnoidealis ciszta, 
alacsony nyomású állapot ventriculo-peritoneális shunt-tel (VP) rendelkező 
gyermekeknél, pseudotumor cerebri (a nyitónyomás helytelen mérése), a liquor 
hibás laboratóriumi elemzése.

Komplikációk kemoterápiánál
A kemoterápiás szer toxicitása, hatástalan terápia, az előző egészségi állapot 
rosszabbodása.

 A felhasználó alapvetően köteles felvilágosítást adni az eljárásra jellemző 
komplikációkról.
 Amennyiben a felhasználás közben komplikációk lépnek fel a termékkel, 
kövesse intézménye előírásait. Ha a komplikációk ezáltal nem háríthatók el, 
vagy súlyosnak vagy nem kezelhetőnek bizonyulnak, körültekintően szakítsa 
meg a kezelést és távolítsa el a termék invazív részeit a betegből.



5

M
ag

ya
rFigyelmeztetések

a steril termékre vonatkozóan:
A termék egy beteghez felhasználható egyszer használatos orvostechnikai 
eszköz!

Az eszközt semmi esetre sem szabad újra felhasználni!
Az eszközt semmi esetre sem szabad újrasterilizálni!

A gyártáshoz használt anyagok nem alkalmasak se újrafeldolgozásra, se újras-
terilizálásra!
Az eszköz a kialakítása alapján nem alkalmas se újrafeldolgozásra, se újrasteri-
lizálásra!

Nem megengedett újrafelhasználás / újrafeldolgozás esetén
 –  az eszköz elveszítheti a gyártó által szándékozott lényeges teljesítmény-
jellemzőit.
 –  keresztfertőzés/szennyeződés jelentős kockázata lép fel potenciálisan 
elégtelen előkészítési eljárások által.
 – fennáll annak a kockázata, hogy az eszköz funkcionális tulajdonságokat 
veszít el.
 –  anyagok bomlásának és a maradványok által okozott endotoxikus reak-
ciók kockázata áll fenn!

a punkcióra vonatkozóan:
1. Elhízott betegek és gyermekek kezelésekor különösen ügyeljen a megfelelő 

méretű (átmérőjű, hosszúságú) kanülök használatára.
2. A SPROTTE® kanül bevezetéséhez használjon bevezetőt és/vagy előzőleg 

végezzen szúrásos incíziót a punkcióra kijelölt helyen (vérvételi lándzsával 
stb.).

3. A punkciót (a kanül eltávolításakor is) kizárólag behelyezett stylettel végezze el.
4. A kanül elhajlásának vagy törésének elkerülése érdekében semmilyen körül-

mények között se gyakoroljon túl nagy erőt a kanülre.
5. Csonttal való váratlan érintkezés esetén változtassa meg a kanül irányát. 

Ne kísérelje meg legyőzni a csont ellenállását. E szabályok figyelmen kívül 
hagyása esetén a kanül elgörbülhet vagy eltörhet.

6. A csonttal való többszörös érintkezés megsérti a csúcsot. Semmilyen körül-
mények között se használja tovább az ily módon sérült kanült. Ha a kanül 
előzőleg csonttal érintkezett, egy lépésben távolítsa el a kanült (behelyezett 
stylettel) és a bevezetőt.
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1. Az injekció helyén mindig gondoskodjon az aszeptikus körülményekről.
2. Ne adjon be olyan gyógyszereket, amelyek nem a rendeltetési célra javal-

lottak. 
3. A gyógyszer injekciózása előtt végezzen leszívást. Ha vért lát a fecskendő 

hengerében, akkor hibásan helyezték be a kanült. FEJEZZE BE A MŰVELETET.

egyéb, kompatibilis eszközökkel való felhasználásra vonatkozóan:
Ha több részt használ, ismerkedjen meg működésükkel még a használat előtt, 
ellenőrizze a csatlakozásokat és az átjárhatóságot (kanülök, adapterek).

további figyelmeztetések: 
1. Figyelem! Vigyázat, hegyes tárgy. A termék, vagy a termék részei (a 

csiszolat fajtájától függően) élesek vagy hegyesek lehetnek. Szúrt sebek 
esetén a legkülönbözőbb fertőző kórokozók átvitele lehetséges. Gyakorlati 
szempontból elsősorban a humán immundeficiencia-vírus (HIV), a hepatitis 
B vírus (HBV) és a hepatitis C vírus (HCV) a jelentős.

2. Az eszköz használatakor és ártalmatlanításakor alkalmazza a vér és a testfo-
lyadékok kezelésével kapcsolatos általános óvintézkedéseket, mivel fennáll 
a vérrel terjedő kórokozókkal való érintkezés veszélye.

3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy eszköz azonos típusú célra történő 
folyamatos használatát kumulatívan kell értékelni, az orvostechnikai eszkö-
zökre vonatkozó jogszabályokban leírtak szerint, még akkor is, ha az esz-
közt kicserélték vagy lecserélték.

Felhasználás
1. Fertőtlenítse a bőrt és fedje le a beszúrás helyét steril sebészeti lyukas izoláló 

lepedővel.
2. Végezzen helyi érzéstelenítést.
3. Amennyiben szükséges, végezzen szúrásos incíziót a punkcióra kijelölt 

helyen (vérvételi lándzsával stb.).
4. Punkció kanüllel/punkció éles bevezető kanüllel (bevezetővel).
5. Vezesse be a gerinckanült a bevezetőn keresztül, majd tolja előre a subara-

chnoidealis térbe.

A kanül bevezetése mindkét kézzel: Tartsa a szár közepén és a színkódos 
stylettartón.
 Komplikált anatómiai feltételek és körülmények, vagy a véredényekben 
végzett terápiás kezelés meghosszabbíthatják a vizsgálat idejét.

6. A subarachnoidealis tér biztos azonosítása után (a liquor visszafolyása által) 
egyéni indikáció szerint végezzen további eljárásokat.
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Hőmérséklet-korlátozás +10 °C - +30 °C

Páratartalom, korlátozás 20 % - 65 %

Napfénytől elzárva tartandó

Szárazon tartandó

Általános információk
Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes 
irányelvek szerint történt.

Pirogénmentes

 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyártó-
nak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó és/
vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.
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Címkékhez használt szimbólumok jelentése

Gyártó Pirogénmentes

Eltarthatósági idő ... Rx only Vényköteles (Az eszközt kizárólag a 
rendeltetésnek megfelelően, szak-
képzett egészségügyi személyzet 
használhatja.)Cikkszám

Etilén-oxiddal sterilizálva Nem biztonságos MR-hez

Nem sterilizálható újra Utasítás

Sérült csomagolás esetén ne
használja Utasítás, információ

Szárazon tartandó
„CE megfelelőségi jelölés“ vagy 
„CE-jelölés“ = A jelölés igazolja, 
hogy egy termék megfelel az 
orvostechnikai rendeletben vagy 
az Európai Unió más jogszabályai-
ban rögzített, az említett jelölés 
feltüntetésére vonatkozó követel-
ményeknek.

Páratartalom, korlátozás

Nem újrafelhasználható Vigyázat, hegyes tárgy

Figyelem PHT Nem tartalmaz ftalátokat

Gyártási dátum Nem tartalmaz latexet

Tételszám Mennyiség

Napfénytől elzárva tartandó Szerelékcsatlakozó:  
NRFit® az ISO 80369-6 szerint 

Hőmérséklet-korlátozás Fordítás

Tartsa be a használati utasítást. Orvostechnikai eszköz

M
ag

ya
r



9

XS190003O_Ungarisch 2020-07-29 

0124

PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/ Néme-
tország
Tel.  +49 (0) 7704 9291-0 
Fax +49 (0) 7704 9291-600 
www.pajunk.com

  
is a trademark of GEDSA, 
used with their permission


