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2

Po
ls

ki

Instrukcja użycia
Zwrócić szczególną uwagę

 Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki użytkowania! 
Rx only  Produkt może być stosowany tylko zgodnie z niniejszą instrukcją użycia przez 

wykwalifikowany personel medyczny.

PAJUNK® nie zaleca żadnych szczególnych metod terapii. Prowadzący terapię 
profesjonalny personel medyczny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z 
produktu oraz dobór pacjentów. 
Oprócz niniejszej instrukcji użycia obowiązują też istotne informacje zgodnie z 
odpowiednią literaturą fachową oraz aktualnym stanem wiedzy i wykształce-
niem personelu.
Nieprzestrzeganie instrukcji użycia skutkuje utratą gwarancji i naraża pacjenta 
na niebezpieczeństwo.
W razie stosowania w połączeniu z innymi produktami należy dodatkowo 
uwzględnić kompatybilność i instrukcje użycia tych produktów. Za decyzję o 
łączonym stosowaniu produktów różnych producentów (o ile nie stanowią one 
wspólnych jednostek terapeutycznych) odpowiada użytkownik. 

 W żadnym wypadku nie wolno stosować produktu, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do kompletności, nienaruszonego stanu lub sterylności produktu.
 Wolno stosować wyłącznie nienaruszone produkty w nieuszkodzonym opako-
waniu przed upływem podanej na oznakowaniu daty ważności sterylizacji.

Opis produktu / kompatybilność
 Numery produktu, wzgl. zakres obowiązywania niniejszej instrukcji użycia 
podane są w aktualnej deklaracji zgodności.

Kaniula (również: kaniula kaskadowa) z końcówką SPROTTE® (końcówka o spi-
czastym łuku; boczny otwór z zaokrągloną krawędzią), ze sztyletem.

Formy nasadek: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard z lupą, SPROTTE® 
Standard 2.G

Sztylet
Opcjonalnie: płytka uchwytowa
Opcjonalnie: introduktor
Opcjonalnie: powłoka NanoLine
Kompatybilność nasadki: LUER lub .

Przeznaczenie
Punkcja, dostęp do przestrzeni kanału kręgowego, aspiracja, pobieranie płynu 
mózgowo-rdzeniowego, iniekcja.



3

Po
ls

ki

Wprowadzanie kaniul PAJUNK® do ciała może odbywać się też z zastosowa-
niem ultrasonografu, aparatu rentgenowskiego lub tomografu.
Ostrzeżenie:
Kaniula nie nadaje się do diagnostyki MRI!
Kaniula nie nadaje się do umieszczenia cewnika!

Wskazania
1. Punkcja lędźwiowa do:

 – pobierania próbek płynu mózgowo-rdzeniowego do wspierania diagno-
styki przy podejrzeniu infekcji ośrodkowego układu nerwowego, przy 
podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego, schorzeń neurologicznych
 – pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego
 – terapeutycznego obniżenia ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego

2. Punkcja lędźwiowa w celu iniekcji środka kontrastowego (mielografia) lub 
substancji radioaktywnych (cysternografia) do płynu mózgowo-rdzenio-
wego na potrzeby obrazowania diagnostycznego w przypadku następu-
jących schorzeń:

 – wady rdzenia kręgowego, kanału kręgowego, korzeni nerwowych rdze-
nia kręgowego oraz naczyń krwionośnych zaopatrujących rdzeń kręgowy
 – wywołane chorobą lub urazem uszkodzenia w obszarze rdzenia kręgo-
wego
 – guzy w sąsiedztwie rdzenia kręgowego
 – infekcje, zapalenia opony pajęczej otaczającej rdzeń kręgowy
 – wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego

3. Punkcja lędźwiowa do:
 – pobierania próbek płynu mózgowo-rdzeniowego do wspierania diagno-
styki przy podejrzeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego
 – aplikacji chemioterapii do płynu mózgowo-rdzeniowego przy zdiagno-
zowanym wcześniej powiększeniu węzłów chłonnych i białaczce z udzia-
łem ośrodkowego układu nerwowego lub przy wysokim ryzyku udziału 
ośrodkowego układu nerwowego

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania związane ze stosowaniem produktu

W żadnym wypadku nie stosować produktu w razie znanych niezgodności 
materiałowych i/lub znanych wzajemnych oddziaływań między materiałami!

Przeciwwskazania kliniczne
Miejscowe infekcje skóry w obszarze planowanego miejsca nakłucia (prze-
ciwwskazanie bezwzględne); infekcja systemowa (bakteriemia); nadciśnienie 
śródczaszkowe (ICP), wyjątek: guz rzekomy mózgu; podejrzenie nowotworu 
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rdzenia kręgowego lub uszkodzenia przez masę wewnątrzczaszkową (na bazie 
zdiagnozowanej lateralizacji neurologicznej lub tarcza zastoinowa); niedosta-
tecznie kontrolowana skłonność do krwotoków lub hamowanie krzepnięcia, 
niekontrolowana cukrzyca; skrzywienia kręgosłupa (ew. konieczne wsparcie 
fluoroskopią); uczulenie na anestetyk lokalny (rozważyć użycie alternatywnej 
klasy środków znieczulających, na które pacjent nie jest uczulony); brak współ-
pracy pacjenta

Dodatkowe przeciwwskazania w przypadku mielografii lub cysternografii
Uczulenie na środek kontrastowy; napady padaczkowe w anamnezie; ciąża.

Komplikacje
Komplikacje związane ze stosowaniem produktu
Zgięcie, złamanie lub zatkanie kaniuli, wyciek z nasadki kaniuli.

Komplikacje związane z metodą leczenia
Niepożądane umieszczenie kaniuli (np. wewnątrznaczyniowe, donerwowe 
itp.), ponowna punkcja / obrócenie kaniuli, nieudany zabieg.

Komplikacje punkcji lędźwiowej i pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Ponakłuciowy ból głowy (PPKS); inne symptomy potencjalnie związane z PPKS 
to m.in. mdłości, wymioty, utrata słuchu, szumy uszne, zawroty głowy, zamro-
czenie, porażenia nerwu czaszkowego i zaburzenia czucia w skórze głowy oraz 
bóle w górnych i dolnych kończynach; neuropatie czaszkowe; podrażnienie 
korzeni nerwowych; wypadnięcie tkanki mózgowej; bóle w dolnym odcinku 
kręgosłupa; przewlekłe nowotwory naskórka.
Infekcje: infekcje w otoczeniu miejsca nakłucia, zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych.
Komplikacje związane z krwotokiem: krwotoki wewnątrzczaszkowe, trauma-
tyczne punkcje lędźwiowe, krwiaki w rdzeniu kręgowym.
Inne komplikacje: omdlenie wazowagalne, zatrzymanie akcji serca, napady 
padaczkowe, torbiel w przestrzeni podpajęczynówkowej, stan niskiego ciśnie-
nia u dzieci z zastawką komorowo-otrzewnową (VP), guz rzekomy mózgu 
(błędny pomiar ciśnienia rozkurczowego), błędna analiza laboratoryjna płynu 
mózgowo-rdzeniowego.

Komplikacje podczas chemioterapii
Toksyczność środka chemioterapeutycznego, nieskuteczna terapia, pogorszenie 
wcześniejszego stanu zdrowia.

 Użytkownik ma zawsze obowiązek pouczenia pacjenta o komplikacjach zwią-
zanych ze stosowaną metodą leczenia.
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 Jeżeli podczas stosowania produktu dojdzie do komplikacji, postępować zgod-
nie z protokołami procedur obowiązującymi w danej placówce medycznej. 
Jeżeli nie można usunąć w ten sposób komplikacji bądź zostaną one uznane za 
poważne lub niepodatne na terapię, należy ostrożnie przerwać zabieg i wyjąć 
z ciała pacjenta inwazyjne elementy produktu.

Ostrzeżenia

dotyczące sterylnego produktu:
Jest to produkt medyczny jednorazowego użytku do stosowania u jednego 
pacjenta!

W żadnym wypadku nie wolno ponownie używać produktu!
W żadnym wypadku nie wolno resterylizować produktu!

Materiały stosowane w produkcji nie nadają się do regeneracji ani do restery-
lizacji!
Konstrukcja produktu nie nadaje się do regeneracji ani do resterylizacji!

W razie niedozwolonego ponownego użycia/regeneracji
 –  produkt może utracić zamierzone przez producenta istotne właściwości 
użytkowe.
 –  powstaje znaczne ryzyko infekcji krzyżowej/kontaminacji wskutek 
potencjalnie niedostatecznych procedur regeneracyjnych.
 – istnieje ryzyko utraty przez produkt właściwości funkcjonalnych.
 –  istnieje ryzyko rozkładu materiałów i reakcji endotoksycznych wywoła-
nych przez pozostałości!

dotyczące punkcji:
1. W przypadku otyłych pacjentów i dzieci zwracać szczególną uwagę na 

dobór kaniuli o odpowiednich wymiarach (średnica, długość).
2. Do wprowadzenia kaniuli SPROTTE® użyć introduktora i/lub wykonać wcze-

śniej nacięcie nakłuwanego miejsca (nakłuwacz do pobierania krwi itp.).
3. Wykonać punkcję (również w przypadku usunięcia kaniuli) wyłącznie przy 

użyciu wprowadzonego sztyletu.
4. Aby uniknąć skrzywienia lub złamania kaniuli, nie wywierać nadmiernej siły 

na kaniulę.
5. Przy nieoczekiwanym kontakcie z kością zmienić kierunek ustawienia 

kaniuli. Nie próbować pokonywać oporu kostnego. Nieprzestrzeganie tych 
zasad może prowadzić do skrzywienia lub złamania kaniuli.

6. Częsty kontakt z kością uszkadza końcówkę. W żadnym wypadku nie 
używać ponownie tak uszkodzonej kaniuli. W przypadku wcześniejszego 
kontaktu z kością usunąć kaniulę (z wprowadzonym sztyletem) i introduk-
tor jednym ruchem.
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1. W miejscu wstrzyknięcia zapewnić zawsze aseptyczne warunki.
2. Nie podawać leków niewskazanych dla zamierzonego celu. 
3. Przed wstrzyknięciem leku wykonać aspirację strzykawki. Jeżeli w cylindrze 

strzykawki widoczna jest krew, oznacza to, że nieprawidłowo wprowa-
dzono kaniulę. ZAKOŃCZYĆ ZABIEG.

dotyczące stosowania z innymi kompatybilnymi produktami:
Przed użyciem kilku komponentów zapoznać się
z ich sposobem działania, sprawdzając połączenia i kanały przelotowe (kaniule, 
adaptery).

pozostałe ostrzeżenia:
1.  Przestroga! Ostrzeżenie przed spiczastym przedmiotem. Produkt lub 

jego komponenty mogą (niezależnie od rodzaju szlifu) mieć ostre kra-
wędzie lub czubki. W przypadku ran kłutych może dojść do zarażenia 
różnymi patogenami zakaźnymi. Dla celów praktycznych najważniej-
sze z nich to ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia 
wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV).

2. Podczas stosowania i utylizacji produktu należy przestrzegać ogólnych 
środków ostrożności dotyczących postępowania z krwią i płynami ustrojo-
wymi ze względu na ryzyko kontaktu z patogenami przenoszonymi przez 
krew.

3. Prosimy pamiętać, że dalsze stosowanie produktu tego samego typu 
należy – również po wymianie – ocenić łącznie w oparciu o ustawodaw-
stwo dotyczące wyrobów medycznych.

Stosowanie
1. Zdezynfekować skórę i zakryć nakłuwane miejsce jałową gazą opatrun-

kową.
2. Wykonać znieczulenie miejscowe.
3. W razie potrzeby wykonać nacięcie nakłuwanego miejsca (nakłuwacz do 

pobierania krwi itp.).
4. Punkcja za pomocą kaniuli / punkcja za pomocą ostrej kaniuli prowadzącej (intro-

duktor).
5. Poprowadzić kaniulę rdzeniową przez introduktor i wsunąć ją do prze-

strzeni podpajęczynówkowej.

 Prowadzenie kaniuli oburącz: trzymać ją pośrodku trzonu i za kolorowy 
uchwyt sztyletowy.
  Skomplikowane uwarunkowania anatomiczne i okoliczności wykonywania 
zabiegów terapeutycznych w naczyniach krwionośnych mogą prowadzić 
do wydłużenia czasu badania.
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6. Przeprowadzić dalsze zabiegi po starannym rozpoznaniu (poprzez powrót 
płynu mózgowo-rdzeniowego) przestrzeni podpajęczynówkowej według 
indywidualnego wskazania.

Warunki użytkowania / przechowywania

Temperatura graniczna od +10 °C do +30 °C

Graniczna wilgotność 
powietrza od 20 % do 65 %

Chronić przed światłem słonecznym

Przechowywać w suchym miejscu

Ogólne informacje
Produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami w spra-
wie substancji niebezpiecznych.

Wolne od pirogenów

 Wszystkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem produktu należy 
zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, którego rezydentem jest 
użytkownik i/lub pacjent.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Niemcy.
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Legenda symboli stosowanych w oznakowaniu

Producent Wolne od pirogenów

Stosować do ... Rx only
Produkt wydawany na receptę 
(produkt może być stosowany 
tylko zgodnie z przeznaczeniem 
przez wykwalifikowany personel 
medyczny)

Numer katalogowy

Sterylizowane tlenkiem etylenu Nie nadaje się do diagnostyki MR

Nie resterylizować Zalecenie

Nie stosować, jeżeli opakowanie 
jest uszkodzone Wskazówka, informacja

Przechowywać w suchym miejscu

„Oznakowanie zgodności CE“ lub 
„oznakowanie CE“ = oznakowa-
nie wskazuje, że wyrób spełnia 
odpowiednie wymogi określone 
w niniejszym rozporządzeniu 
o wyrobach medycznych i w 
pozostałych odpowiednich prze-
pisach Unii z zakresu harmonizacji 
przewidujących umieszczanie tego 
oznakowania.

Graniczna wilgotność powietrza

Nie stosować ponownie Ostrzeżenie przed spiczastym 
przedmiotem

Uwaga PHT Nie zawiera ftalanów

Data produkcji Nie zawiera lateksu

Kod partii Ilość

Chronić przed światłem 
słonecznym

Kompatybilność nasadki:  
NRFit® wg ISO 80369-6 

Temperatura graniczna Tłumaczenie

Przestrzegać instrukcji użycia Wyrób medyczny
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www.pajunk.com
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