
Neurology

SPROTTE® Lumbar Puncture
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Gebruiksaanwijzing
Speciale notitie

 Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door! 
Rx only  Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door medisch vakpersoneel con-

form deze gebruiksaanwijzing.

PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten. 
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de specialist.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker. 

Het apparaat mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet, beschadigd of niet langer steriel is.
 Apparaten mogen alleen worden gebruikt als ze in een perfecte conditie zijn, 
binnen de vervaldatum van de steriliteit die staat aangegeven op het etiket en 
als de verpakking niet beschadigd is.

Productbeschrijving/ compatibiliteit
 Zie de actuele verklaring van conformiteit voor productnummers en de strek-
king van deze gebruiksaanwijzing.

Canule (ook: conische canule) met SPROTTE® punt (spitsboogvormige punt; 
laterale opening met afgeronde kant), incl. stilet.

Basis-vormen: SPROTTE® standaard, SPROTTE® standaard met loep, SPROTTE® 
standaard 2.G

Stilet
Optioneel: greepbevestiging
Optioneel: introducer
Optioneel: NanoLine-coating
Naafconnectiviteit: LUER of .
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Punctie, toegang tot de spinale ruimte, aspiratie, monstername van liquor cere-
brospinalis, injectie.

PAJUNK® canule kan ook in het lichaam worden ingebracht met behulp van 
ultrasone, fluoroscopische of CT-geleiding.
Waarschuwing:
De canule is niet geschikt voor gebruik bij MRI´s!
Deze canule is niet geschikt om in te brengen in een katheter!

Indicaties
1. Lumbale punctie voor:

 – Monstername van liquor ter ondersteuning van de diagnose bij het ver-
moeden op een infectie van het centraal zenuwstelsel, bij het vermoeden 
op een subarachnoïdale bloeding, neurologische aandoeningen
 – Meting van de liquordruk
 – Therapeutische vermindering van de liquordruk

2. Lumbale punctie voor de injectie van kleurstof (myelografie) of radioac-
tieve stoffen (cisternografie) in de cerebrospinale vloeistof ter diagnostische 
beeldvorming bij de volgende aandoeningen:

 – Afwijkingen van het ruggenmerg, van het spinale kanaal, van de spinale 
zenuwwortels alsook van de bloedvaten die het ruggenmerg verzorgen
 – Door ziekte of trauma veroorzaakte laesies in het spinale gebied
 – Tumoren in de buurt van het ruggenmerg
 – Infecties, ontstekingen van het arachnoidea dat het ruggenmerg omgeeft
 – Liquorlekkage

3. Lumbale punctie voor:
 – Monstername van liquor ter ondersteuning van de diagnose bij het ver-
moeden op maligniteit van het centrale zenuwstelsel
 – Toediening van chemotherapie in de liquor cerebrospinalis bij eerder 
gediagnosticeerd lymfoom en leukemie waarbij het centrale zenuwstelsel 
betrokken is of met een grote kans dat het centrale zenuwstelsel betrok-
ken raakt

Contra-indicaties
Apparaatspecifieke contra-indicaties

Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt als er sprake is van bekende 
materiaalincompatibiliteiten en/ of bekende wisselwerkingen.
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Lokale infectie van de huid in de buurt van de geplande prikplek (absolute con-
tra-indicatie), systematische infectie (bacteriëmie), verhoogde intracraniële druk 
(ICP), uitzondering: pseudotumor ceribri, vermoeden op ruggenmergtumor 
of laesie door intracraniële massa (gebaseerd op lateraliserende neurologische 
bevindingen of zwellingen), onvoldoende gecontroleerde bloedingsneiging of 
trombose, niet ingestelde diabetes mellitus, deformatie van de wervelkolom 
(evt. ondersteuning door fluoroscopie vereist), allergisch voor lokaal anesthe-
ticum (alternatieve categorie anesthesie overwegen waarvoor de patiënt niet 
allergisch is), onvoldoende medewerking van de patiënt 

Aanvullende contra-indicaties bij myelografie of cisternografie
Allergie tegen contrastmiddelen, medische voorgeschiedenis van krampaanval-
len; zwangerschap.

Complicaties
Apparaatspecifieke complicaties
Verbogen, gebroken, afgesloten canule, lekkage bij de canulenaaf.

Procedurespecifieke complicaties
Ongewenste plaatsing van de canule (d.w.z. intravasculair, intraneuraal etc.), 
herhaaldelijke punctie/ omleiden van de canule, mislukte procedure.

Complicaties van de lumbale punctie en monstername van liquor
Hoofdpijn na de ruggenprik; overige eventueel met de ruggenprik samenhan-
gende symptomen zijn o.a. misselijkheid, braken, gehoorverlies, oorsuizen, 
duizeligheid, verdoofdheid, verlammingsverschijnselen van de hersenzenuwen 
en gevoeligheidsstoornissen van de hoofdhuid alsook pijn in de bovenste en 
onderste extremiteiten, craniale neuropathie, irritatie van de zenuwwortels; 
hersenvervorming; pijn in de onderrug; overdracht van epidermale tumoren.
Infecties: infecties in de buurt van de prikplek, meningitis.
Bloedingscomplicaties: intracraniële bloedingen, traumatische lumbale punc-
tie, spinale hematomen.
Overige complicaties: vasovagale syncope, hartstilstand, krampaanvallen, suba-
rachnoïdale cyste, toestand van een lage druk bij kinderen met ventriculoperito-
neale (VP-) shunt, pseudo-pseudotumor cerebri (foute meting van de openings-
druk), foute laboratoriumanalyse van het liquor.

Complicaties bij chemotherapie
Toxiciteit van het chemotherapiemiddel, ineffectieve therapie, verslechtering 
van de eerdere gezondheidstoestand.
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procedure verbonden zijn.
 Als er complicaties optreden tijdens het gebruik van het apparaat volg dan het 
protocol van uw organisatie. Als dit de complicaties niet oplost of als deze 
moeten worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig 
de procedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen

voor steriel product:
Het gaat om een medisch wegwerpproduct voor gebruik bij één patiënt!

Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden!
Dit apparaat mag in geen geval opnieuw gesteriliseerd worden!

De materialen die door de fabrikant van dit apparaat zijn gebruikt, zijn niet 
geschikt voor herverwerking of hersterilisatie.
Dit apparaat is niet ontworpen om opnieuw gebruikt of opnieuw gesteriliseerd 
te worden.

Onbevoegd hergebruik of herverwerking
 –  kan leiden tot verlies van de essentiële prestaties als bedoeld door de 
fabrikant
 –  leidt tot een significant grote kans op kruisinfectie/ contaminatie als 
gevolg van potentieel inadequate verwerkingsmethodes
 – kan ertoe leiden dat het apparaat zijn functionele eigenschappen verliest 
 kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen

voor punctie:
1. Zorg ervoor dat u apparaten gebruikt met geschikte afmetingen (diameter, 

lengte), vooral bij de behandeling van obese patiënten en kinderen.
2. Voor het invoeren van de SPROTTE® canule gebruikt u een introducer en/

of voert u vooraf een steekincisie uit van de te puncterende plaats (bloed-
lancet, etc.).

3. Voer de punctie alleen uit (zelfs wanneer de canule wordt verwijderd) met 
de stilet op zijn plaats.

4. Oefen nooit uitzonderlijke druk uit op de canule om verbuigen of breken 
van de canule te voorkomen.

5. Mocht u onverwacht in contact met het bot komen, verander dan de 
richting van de canule. Probeer de botweerstand niet te overwinnen. Het 
niet-naleven van deze regels kan verbuigen of breken van de canule tot 
gevolg hebben.

6. Herhaaldelijk botcontact beschadigt de punt. U mag in geen geval doorgaan 
met een canule die op deze manier beschadigd is. In geval van een eerder bot-
contact verwijdert u de canule (met ingebrachte stilet) en introducer in één keer. 
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voor injectie:
1. Vergewis uzelf er altijd van dat de injectieplaats gedesinfecteerd is.
2. Dien geen medicatie toe die niet is bedoeld voor het beoogd gebruik. 
3. Aspireer voor de injectie van het medicijn. Indien u bloed in de cilinder van 

de spuit aantreft, werd de canule verkeerd ingebracht. BREEK DE PROCE-
DURE AF.

voor gebruik met andere compatibele producten:
maak uzelf bij het gebruik van meerdere onderdelen vertrouwd met hun wer-
king voordat u ze gebruikt. Controleer daarvoor de verbindingen en doorgan-
gen (canules, adapter).

andere waarschuwingsindicaties: 
1.  Let op! Waarschuwing voor puntig voorwerp. De punt van het 

apparaat of de onderdelen daarvan kunnen, afhankelijk van het type 
punt, scherpe randen of uiteinden hebben. Diverse infectueuze 
pathogenen kunnen worden getransporteerd als er een steekwond 
optreedt. Voor uw begrip: de belangrijkste van deze zijn het humaan 
immunodeficiëntievirus (HIV), het hepatitis B virus (HBV) en het 
hepatitis C virus (HCV).

2. U moet standaard algemene voorzorgsmaatregelen treffen als u met bloed 
of lichaamsvocht werkt bij gebruik en verwijderen van het apparaat van-
wege het risico op contact met door bloed overgedragen pathogenen.

3. Let op! Het constante gebruik van een apparaat van hetzelfde type moet 
cumulatief worden beoordeeld zoals omschreven in de wetgeving voor 
medische apparaten, zelfs nadat het apparaat is verwisseld of vervangen.

Gebruik
1. Desinfecteer de huid en dek het punctiegebied af met een steriele chirurgi-

sche doek met opening.
2. Voer een lokale anesthesie uit.
3. Voorzover noodzakelijk voert u een steekincisie uit van de te puncterende 

plaats (bloedlancet, etc.)
4. Punctie met behulp van canule/ punctie door scherpe geleidingscanule (intro-

ducer).
5. Voer de spinale canule in door de introducer en duw deze tot in de suba-

rachnoïdale ruimte.

 Inbrengen van de canule met beide handen: houd de canule in het 
midden van de schacht en aan de kleurgecodeerde stilethouder vast.
 Gecompliceerde anatomische voorwaarden en omstandigheden of the-
rapeutische maatregelen in de bloedvaten kunnen ertoe leiden dat het 
onderzoek langer duurt.
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ming van het liquor) van de subarachnoïdale ruimte conform individuele 
indicatie.

Gebruiks-/ opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Vochtigheidslimiet 20 % tot 65 %

Bij zonlicht vandaan houden

Droog bewaren

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwijd 
geldige richtlijnen voor gevaarlijke stoffen.

Pyrogeenvrij

 Alle ernstige incidenten die bij gebruik van het product zijn opgetreden, dienen 
bij de fabrikant en de betreffende instantie van het land waarin de gebruiker 
en/of de patient woonachtig is/zijn te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.
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Legenda van gebruikte pictogrammen op etiketten

Fabrikant Pyrogeenvrij

Te gebruiken tot… Rx only Let op: op basis van de federale 
wetgeving mag dit apparaat uits-
luitend worden verkocht door of in 
opdracht van een arts.Bestelnummer

Gesteriliseerd met ethyleenoxide Niet veilig voor MRI

Niet opnieuw steriliseren Advies

Niet gebruiken als verpakking
beschadigd is Informatie

Droog bewaren

„CE-conformiteitsmarkering“ 
of „CE-markering“ = markering 
geeft aan dat een product voldoet 
aan de betreffende eisen, die zijn 
vastgelegd in de Verordening 
over medische hulpmiddelen of in 
andere wet- en regelgeving van de 
Europese Unie met betrekking tot 
het aanbrengen van de betreffende 
markering.

Vochtigheidslimiet

Niet hergebruiken Waarschuwing voor puntig voor-
werp

Let op PHT Bevat geen ftalaten

Productiedatum
Bij de fabricage van dit product is 
geen natuurlijk rubber gebruikt

Batchcode Hoeveelheid

Bij zonlicht vandaan houden Naafconnectiviteit:  
NRFit® conform ISO 80369-6 

Temperatuurlimiet Vertaling

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Medisch hulpmiddel
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PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/ Duitsland
Telefoon +49 (0) 7704 9291-0 
Fax +49 (0) 7704 9291-600 
www.pajunk.com
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