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SPROTTE® Lumbar Puncture
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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.

Kaniulė (ir protektoriaus kaniulė) su SPROTTE® antgaliu (smailusis galas, šoninė 
anga su užapvalintu kraštu), su stiletu.

Konstrukcijos: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard su lupa, SPROTTE® Stan-
dard 2.G

Stiletas
Pasirinktinai: rankenos plokštelė
Pasirinktinai: įleidiklis
Pasirinktinai: „NanoLine“ danga
Priedų prijungimo jungtis: LUER arba 

Naudojimo paskirtis
Punkcija, prieiga prie stuburo ertmės, aspiracija, stuburo skysčio pašalinimas, 
injekcija
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arba KT vaizde.
Įspėjimas.
Kaniulė nėra skirta įstatyti MRT aplinkoje!
Kaniulė nėra pritaikyta įstatyti kateterį!

Indikacijos
1. Juosmeninė punkcija:

 – Smegenų skysčio mėginio paėmimas įtariant centrinės nervų sistemos 
infekciją, subarachnoidinį kraujavimą, neurologinius sutrikimus
 – Cerebrospinalinio skysčio spaudimo matavimas
 – Terapinis smegenų skysčio slėgio sumažinimas

2. Juosmens punkcija, skirta suleisti dažomąsias medžiagas (mielografija) ar 
radioaktyviąsias medžiagas (cisternografija) švirkščiant į stuburo skystį, kad 
būtų galima diagnozuoti šias ligas:

 – Nugaros smegenų, stuburo kanalo, stuburo nervų šaknelių ir nugaros 
smegenis tiekiančių kraujagyslių anomalijos
 – Stuburo srities ligos ar traumos
 – Navikai šalia nugaros smegenų
 – Infekcijos, arachnoido uždegimas aplink nugaros smegenis
 – Stuburo skysčio nuotėkis

3. Juosmeninė punkcija:
 – Smegenų skysčio mėginio paėmimas įtariant centrinės nervų sistemos 
piktybinius navikus
 – Smegenų smegenų skysčio chemoterapijos skyrimas anksčiau diagno-
zuotoms limfomoms ir leukemijoms, susijusioms su centrine nervų sis-
tema arba turinčia didelę centrinės nervų sistemos apėmimo riziką

Kontraindikacijos
Gaminio specifinės kontraindikacijos

Jokiu atveju nenaudokite gaminio, jei yra žinoma apie medžiagų netoleravimą 
ir (arba) žinomą netoleruojamą sąveiką!

Klinikinės kontraindikacijos
Vietinės odos infekcijos planuojamos punkcijos vietoje (visiška kontraindikacija); 
sisteminė infekcija (bakteriemija); padidėjęs intrakranijinis slėgis (ICP), išsky-
rus: Pseudotumor cerebri; įtariamas stuburo smegenų navikas ar pažeidimas 
dėl intrakranijinės masės (remiantis lateralizuojančiais neurologiniais radiniais 
ar papiloma); blogai kontroliuojamas kraujavimo polinkis ar antikoaguliacija, 
nereguliuojamas cukrinis diabetas; stuburo deformacijos (galbūt reikalingas 
palaikymas atliekant fluoroskopiją); alergija vietiniam anestetikui (apsvarstykite 
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darbiavimo stoka

Papildomos kontraindikacijos mielografijai ar cisternografijai
Alergija kontrastinėms terpėms; traukuliai anamnezėje; nėštumas.

Komplikacijos
Gaminio specifinės komplikacijos
Kaniulės persisukimas, lūžimas ar užsikimšimas, nuotėkis kaniulės įtaise.

Procedūrinės komplikacijos
Nepageidaujama kaniulio padėtis (pvz., intravaskulinė, intraneuralinė ir kt.), 
pakartotinis kaniulės pradūrimas / pakreipimas, nesėkmingai atlikta procedūra.

Komplikacijos atliekant juostinę punkciją ir imant stuburo skysčio mėginį
Galvos skausmas po punkcijos (PPKS); kiti simptomai, kurie gali būti susiję su 
PPCP, gali būti šie: pykinimas, vėmimas, klausos praradimas, spengimas ausyse, 
galvos svaigimas, mieguistumas, kaukolės nervo paralyžius ir galvos odos 
jutimo sutrikimai, viršutinių ir apatinių galūnių skausmas; kaukolės neuropa-
tijos; nervų šaknelių dirginimas; prolapsas; apatinės nugaros dalies skausmas; 
epidermio navikų pernešimas.
Infekcijos: infekcijos punkcijos srityje, meningitas.
Kraujavimo komplikacijos: intrakranijinis kraujavimas, trauminė juosmens punk-
cija, stuburo hematoma.
Kitos komplikacijos: vazovagalinė sinkopė, širdies sustojimas, traukuliai; cista 
subarachnoidinėje ertmėje; žemas spaudimas vaikams, kuriems įstatytas vintri-
kulo-peritoninis (V-P) šuntas; Pseudo-Pseudotumor cerebri (netikslus spaudimo 
angoje išmatavimas); neteisinga stuburo skysčio laboratorinė analizė.

Komplikacijos chemoterapijos atveju
Chemoterapinės medžiagos toksiškumas, neveiksmingas gydymas, sveikatos 
būklės pablogėjimas.

 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.
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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!

punkcijai:
1. Antsvorio turintiems pacientams ir vaikams būtinai pasirinkite tinkamų 

matmenų (skersmens, ilgio) kaniulę.
2. Pasirinktinai: įvesdami SPROTTE® kaniulę, naudokite įvadą ir (arba) iš anksto 

atlikite pjūvį punkcijos taške.
3. Punkciją atlikite tik su įleistu stiletu (net ir tada, kai ištraukiate kaniulę).
4. Kad kaniulė neišliktų ar nelūžtų, jokiu būdu nespauskite kaniulės jėga.
5. Jei netikėtai atsirėmėte į kaulą, pakeiskite kaniulės kryptį. Nebandykite įveikti 

kaulo pasipriešinimo. Nesilaikant šios taisyklės kaniulė gali sulinkti ar lūžti.
6. Dėl pakartotinio sąlyčio su kaulu gali būti pažeistas kaniulės antgalis. Bet 

kokiu atveju nenaudokite tokios pažeistos kaniulės. Po sąlyčio su kaulu 
kaniulę (su įleistu stiletu ir įvedikliu) iškart ištraukite.

injekcijai:
1. Laikykitės aseptinės technikos reikalavimų injekcijos vietai.
2. Nenaudokite jokių vaistinių preparatų, kurie nėra indikuojami pagal numa-

tytąją paskirtį. 
3. Aspiruokite prieš vaistinio preparato injekciją. Jei švirkšto cilindre matote 

kraujo, kaniulė buvo įleista neteisingai. BAIKITE PROCEDŪRĄ.
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Prieš naudojimą susipažinkite su veikimu naudodamiesi keliais komponentais,
patikrinkite jungtis ir perėjimus (kaniules, adapterius).

kiti įspėjimai 
1. Atsargiai! Įspėjimas apie aštrius antgalius. Gaminys arba gaminio užsa-

komosios dalys (neatsižvelgiant į aštrų komponentą) gali būti aštrios ar 
smailios. Atliekant punkcijas, gali būti perduodami įvairūs infekcijų sukėlė-
jai, ypač pavojingi yra žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV), hepatito B viru-
sas (HBV) ir hepatito C virusas (HCV).

2. Naudodamiesi ir šalindami gaminį, būtinai laikykitės įprastų bendrųjų atsar-
gumo priemonių tvarkydami kraują ir kūno skysčius, nes taip galite pavojin-
gai sąveikauti su per kraują pernešamais patogenais.

3. Atkreipkite dėmesį, kad tolesnis to paties tipo gaminio naudojimas taip pat 
turi būti apibendrintai įvertinamas po medicinos prietaisų įstatymų pasi-
keitimų.

Naudojimas
1. Dezinfekuokite odą ir uždenkite punkcijos vietą steriliu chirurginiu audiniu 

su skyle procedūrai.
2. Atlikite vietinę anesteziją.
3. Jei reikia, punkcijos vietoje atlikite pjūvį (lancetu).
4. Punkcija su kaniule / punkcija su aštria kreipiančiąja kaniule (įvedikliu).
5. Įleiskite stuburo kaniulę per įleidiklį ir stumkite iki subarachnoidinės ertmės.

Kaniulės įleidimas abiem rankomis: laikykite per vidurį ir už spalva koduoto 
stileto laikiklio.
 Sudėtingos anatominės sąlygos ir aplinkybės arba terapinių priemonių 
naudojimas kraujagyslėse gali pailginti tyrimo trukmę.

6. Atlikite kitas patikimo subarachnoidinės erdvės identifikavimo (pagal stu-
buro skysčio refliuksą) procedūras pagal individualią indikaciją.

Naudojimo / laikymo sąlygos
Temperatūros apribo-
jimas 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 Nepirogeniškas

Panaudoti iki... Rx only Receptinis gaminys (gali būti 
pagal numatytąją naudojimo 
paskirtį naudojamas tik kvalifikuotų 
medikų).Prekės Nr.

Sterilizuota etileno oksidu Nėra saugus naudoti MR aplinkoje

Nesterilizuoti pakartotinai Nurodymas

Nenaudoti, jei pažeista
pakuotė Pastaba, informacija

Laikyti sausai
„CE atitikties ženklas“ arba „CE 
ženklas“ = ženklas rodo, kad 
gaminys atitinka atitinkamus 
reikalavimus, nurodytus medicinos 
prietaisų reglamente ar kituose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
dėl atitinkamo ženklo tvirtinimo.

Santykinė drėgmė

Nenaudoti pakartotinai Įspėjimas apie aštrius antgalius.

Dėmesio PHT Sudėtyje nėra ftalatų

Pagaminimo data Sudėtyje nėra latekso

Kodas Vnt. skaičius

Saugoti nuo saulės spindulių Priedų prijungimo jungtis:  
NRFit® pagal ISO 80369-6 

Temperatūros apribojimas Vertimas

Laikykitės naudojimo instrukcijos Medicininis produktas
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