
Neurology

SPROTTE® Lumbar Puncture
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Lietošanas instrukcija
Īpašs paziņojums

 Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus! 
Rx only  Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lieto-

šanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas 
personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli. 
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklās-
tīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta 
drošība.
Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instruk-
cijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju 
ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs. 

Ierīci nedrīkst lietot nekādos apstākļos, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par 
nepilnībām vai bojājumiem.
 Atļauts lietot tikai izstrādājums nevainojamā stāvoklī, ar spēkā esošu sterilitātes 
termiņu, kas norādīts uz etiķetes, kā arī ar nebojātu iepakojumu.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība
 Izstrādājumu numurus un šīs lietošanas instrukcijas darbības jomu, lūdzu, 
skatiet pašreizējā atbilstības deklarācijā.

Kanula (arī: pakāpeniskā) ar SPROTTE® uzgali (uzasināts uzgalis; laterāla atvere 
ar noapaļotu malu), iesk. zondi.

Uzlikas formas: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard ar palielināmo stiklu, 
SPROTTE® Standard 2.G

Zonde
Pēc izvēles: roktura turētājplāksne
Pēc izvēles: aplikators
Pēc izvēles: NanoLine pārsegums
Uzlikas savienojamība: LUER vai  

Paredzētais lietojums
Punkcija, piekļuve spinālajai telpai, aspirācija, injekcija, cerebrospinālā šķidruma 
noņemšana, injekcija.

PAJUNK® kanulas var ievadīt ķermenī ar ultraskaņas, rentgena vai datortomo-
grāfijas palīdzību.
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Kanula nav piemērota lietošanai ar magnētisko rezonansi!
Kanula nav piemērota katetra ievietošanai!

Indikācijas
1. Lumbālpunkcija šādiem mērķiem:

 – Cerebrospinālā šķidruma parauga noņemšanai, lai apstiprinātu diagnozi, 
ja radušās aizdomas par CNS infekciju, subarahnoidālu asiņošanu vai nei-
roloģiskām slimībām
 – Cerebrospinālā šķidruma spiediena mērīšanai
 – Terapeitiskai cerebrospinālā šķidruma spiediena pazemināšanai

2. Lumbālpunkcija krāsvielas (mielogrāfija) vai radioaktīvo vielu (cisternogrā-
fija) injekcijai cerebrospinālajā šķidrumā, lai veidotu diagnostikas attēlus 
šādām slimībām:

 – Muguras smadzeņu, spinālā kanāla, spinālo nervu saknīšu, kā arī mugu-
ras smadzeņu asinsvadu anomālijas
 – Slimības vai traumas izraisīti bojājumi spinālajā apgabalā
 – Audzēji muguras smadzeņu tuvumā
 – Infekcijas, muguras smadzenes aptverošās arahnoidālās membrānas 
iekaisumi 
 – Cerebrospinālā šķidruma noplūde

3. Lumbālpunkcija šādiem mērķiem:
 – Cerebrospinālā šķidruma noņemšanai, lai apstiprinātu diagnozi, ja radu-
šās aizdomas par centrālās nervu sistēmas ļaundabīgu veidojumu
 – Ķīmijterapijas ievadīšanas cerebrospinālajā šķidrumā ar iepriekš diagnosti-
cētu limfomu un leikēmiju, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu, vai pastāv 
augsts risks, ka tā var ietekmēt centrālo nervu sistēmu

Kontrindikācijas
Ar izstrādājumu saistītās kontrindikācijas

Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja ir zināma materiālu nepanesa-
mība un/vai mijiedarbība!

Klīniskās kontrindikācijas
Lokālas ādas infekcijas plānotās punkcijas vietas apgabalā (absolūta kontrindi-
kācija); sistēmiska infekcija (bakteriēmija); paaugstināts intrakraniālais spiediens 
(ICP), izņēmums: galvas smadzeņu pseidoaudzējs; aizdomas par muguras 
smadzeņu audzēju vai bojājums intrakraniālajā masā (balstoties uz laterizētiem 
neiroloģiskās izmeklēšanas rezultātiem vai papilloedēmu); nepietiekami kontro-
lēta hemorāģiskā diatēze vai asiņu sarecēšana, nekontrolēts diabetes mellitus; 
mugurkaula deformācija (var būt nepieciešams fluoroskopijas atbalsts); alerģija 
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pacientam nav alerģijas); nepietiekama pacienta sadarbība

Papildu kontrindikācijas, veicot mielogrāfiju vai cisternogrāfiju
Alerģija pret kontrastvielu; krampju lēkmes anamnēzē; grūtniecība.

Komplikācijas
Ar izstrādājumu saistītās komplikācijas
Kanulas saliekšana, salūšana, nosprostošana, noplūde kanulas uzlikā.

Ar procedūru saistītās komplikācijas
Nevēlams kanulas novietojums (piemēram, intravaskulāri, intraneirāli utt.), 
atkārtota punkcija/ kanulas novirzīšanās, neveiksmīga procedūra.

Lumbālpunkcijas un šķidruma noņemšanas komplikācijas
Pēcpunkcijas galvassāpes (PPGS); citi potenciāli ar PPGS saistīti simptomi ietver 
nelabumu, vemšanu, dzirdes zudumus, tinītu, reiboņus, galvaskausa nervu 
paralīzi, un galvas ādas jutīguma traucējumus, kā arī sāpes augšējās un apak-
šējās ekstremitātēs; kraniālās neiropātijas; nervu saknīšu kairinājumu; smadzeņu 
prolapsu; sāpes muguras lejasdaļā; epidermālo audzēju pārnešanu.
Infekcijas: infekcijas punkcijas zonā, meningīts.
Asiņošanas komplikācijas: intrakraniālā asiņošana, traumatiska lumbālpunkcija, 
spinālās hematomas.
CItas komplikācijas: vazovagāls ģībonis; sirdsdarbības apstāšanās; krampju 
lēkmes; subarahnoidālas cistas; zems spiediens bērniem ar ventrikulo perito-
nieālo (VP) šuntu; galvas smadzeņu pseidoaudzējs (neprecīzs sākotnējā spie-
diena mērījums); nepareiza cerebrospinālā šķidruma laboratorijas analīze.

Ķīmijterapijas komplikācijas
Ķīmijterapijas toksicitāte, neefektīva terapija, esošā veselības stāvokļa pasliktinā-
šanās.

 Lietotājam ir pacientiem jāpaskaidro ar procedūru saistītās komplikācijas.

 Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar jūsu 
organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikācijas vai tās 
tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pārtrauciet proce-
dūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.
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par sterilu izstrādājumu:
Šis ir vienreizējās lietošanas medīcinisks izstrādājums, ko drīkst lietot tikai vienam 
pacientam!

Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti!
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst sterilizēt atkārtoti!

Ražošanā izmantotie materiāli nav piemēroti atkārtotai sagatavošanai vai atkār-
totai sterilizēšanai!
Izstrādājuma konstrukcija nav piemērota atkārtotai sagatavošanai vai atkārtotai 
sterilizēšanai!

Neatļautas atkārtotas lietošanas/sagatavošanas gadījumā
 –  izstrādājums var zaudēt būtiskus raksturlielumus, ko paredzējis ražotājs;
 –  potenciāli nepietiekams sagatavošanas process rada ievērojamu savstar-
pējas infekcijas pārnešanas/piesārņojuma risku;
 – pastāv risks, ka izstrādājums zaudēs funkcionālās īpašības;
 –  pastāv risks, ka materiāli sadalīsies un to atlikumi izraisīs endotoksiskas 
reakcijas!

par punkciju:
1. Veicot procedūru korpulentiem pacientiem un bērniem, pievērsiet īpašu 

uzmanību piemērota izmēra kanulas izvēlei (diametrs, garums).
2. Pēc izvēles: SPROTTE® kanulas ievadīšanai izmantojiet aplikatoru un/vai 

pirms tam punkcijas vietā veiciet punkcijas iegriezumu (ar asiņu lanceti utt.).
3. Veiciet punkciju (arī izņemot kanulu) tikai ar ievadītu zondi.
4. Lai izvairītos no kanulas saliekšanas, nespiediet kanulu ar pārāk lielu spēku.
5. Ja rodas negaidīts kontakts ar kaulu, mainiet kanulas ievadīšanas virzienu. 

Nemēģiniet pārvarēt kaula pretestību. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, 
kanula var tikt saliekta vai salūzt.

6. Atkārtots kontakts ar kaulu bojā uzgali. Nekādā gadījumā neturpiniet 
izmantot šādā veidā bojātu kanulu. Ja radies iepriekšējs kontakts ar kaulu, 
izņemiet kanulu (ar ievadītu zondi) un aplikatoru ar vienu darbību.

par injekciju:
1. Injekcijas vietā vienmēr nodrošiniet antiseptiskus apstākļus.
2. Neievadiet medikamentus, kas nav indicēti pielietošanas mērķim. 
3. Pirms medikamenta injekcijas veiciet aspirāciju. Ja šļirces cilindrā ir redzamas 

asinis, kanula tika ievadīta nepareizi. PĀRTRAUCIET PROCEDŪRU.
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Ja tiek lietoti vairāki komponenti, pirms to lietošanas
iepazīstieties ar to darbības principiem, pārbaudot savienojumus un kanālus 
(kanulas, adapterus).

citas brīdinājuma norādes: 
1. Uzmanību! Brīdinājums par asiem priekšmetiem. Izstrādājums vai tā 

komponenti var būt (atkarībā no uzgaļa veida) ar asām malām vai 
smaili. Ja rodas durtas brūces, var tikt pārnesti dažādi infekciju izraisītāji, 
vislielākā praktiskā nozīmē ir cilvēka imūndeficīta vīrusam (HIV), kā ar B 
hepatīta vīrusam (HBV) un C hepatīta vīrusam (HCV).

2. Izstrādājuma lietošanas un utilizācijas laikā ievērojiet vispārīgos piesardzī-
bas pasākumus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo 
saskare ar asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.

3. Ņemiet vērā, ka turpmākā tāda paša veida izstrādājuma lietošana arī pēc 
tā maiņas ir jānovērtē kumulatīvi saskaņā ar likumdošanu par medicīnas 
izstrādājumiem.

Lietošana
1. Dezinficējiet ādu un pārklājiet duršanas zonu ar ar sterilu ķirurģisko pār-

klāju.
2. Veiciet lokālo anestēziju.
3. Ja nepieciešams, punkcijas vietā veiciet punkcijas iegriezumu (ar asiņu lan-

ceti utt.).
4. Punkcija ar kanulu/ punkcija ar asu vadīklas kanulu (aplikatoru).
5. Ievadiet spinālo kanulu caur aplikatoru un virziet to līdz subarahnoidālajai 

telpai.

Kanulas virzīšana ar abām rokām: turiet tās kāta vidusdaļu un ar krāsu 
kodēto zondes turētāju.
 Sarežģīti anatomiskie nosacījumi un apstākļi vai terapeitisko pasākumu 
veikšana asinsvados var paildzināt izmeklējumu.

6. Pēc pozitīvas subarahnoidālās telpas identificēšanas (ar cerebrospinālā šķid-
ruma atplūdi) veiciet turpmākās procedūras saskaņā ar individuālām indi-
kācijām.
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Temperatūras 
ierobežojums no +10 °C is +30 °C

Gaisa mitrums, 
ierobežojums no 20 % līdz 65 %

Sargāt no saules gaismas 

Glabāt sausā vietā

Vispārīgas norādes
Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visā pasaulē spēkā esošajām bīstamo vielu 
vadlīnijām.

Apirogēns

 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīga-
jām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.
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Marķējumā izmantoto simbolu skaidrojums

Ražotājs Apirogēns

Izlietot līdz... Rx only Nepieciešama recepte 
(izstrādājumu drīkst lietot tikai 
kvalificēts medicīniskais personāls 
saskaņā ar paredzēto lietojumu).Kataloga numurs

Sterilizēts ar etilēnoksīdu Nav izmantojams MR

Nesterilizēt atkārtoti Padoms

Nelietot, ja iepakojums ir
bojāts Norāde, informācija

Glabāt sausā vietā
“CE atbilstības zīme” jeb “CE 
zīme” =  zīme norāda, ka ierīce 
atbilst attiecīgajām prasībām, 
kas noteiktas Medicīnisko ierīču 
regulā un citos Eiropas Savienības 
tiesību aktos, kuri reglamentē tās 
piestiprināšanu.

Gaisa mitrums, ierobežojums

Nelietot atkārtoti Brīdinājums par asiem 
priekšmetiem

Uzmanību! PHT Nesatur ftalātus

Ražošanas datums Nesatur lateksu

Partijas kods Skaits

Sargāt no saules gaismas Uzlikas savienojamība:  
NRFit® saskaņā ar ISO 80369-6

Temperatūras ierobežojums Tulkojums

Ievērot lietošanas instrukciju Medicīniska ierīce
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PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/ Vācija
Tālrunis +49(0)7704 9291-0 
Fakss +49(0)77049291-600 
www.pajunk.com
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