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Instrucțiuni de utilizare
Respectare specială

 Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utilizare! 
Rx only  Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni, de către perso-

nalul medical calificat.

PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate. 
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile corespun-
zătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum și nivelul 
actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a aces-
tora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului. 

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea, integritatea 
sau sterilitatea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.
 Pot fi utilizate doar produsele nedeteriorate, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a sterilizării, din ambalajele intacte.

Descrierea produsului/ Compatibilitate
 Numerele produselor resp. domeniul de valabilitate al acestor instrucțiuni de 
utilizare sunt indicate în declarația de conformitate valabilă în prezent.

Canulă (de asemenea: canulă telescopică) prevăzută cu vârf SPROTTE® (vârf 
ogival; deschidere laterală cu muchie rotunjită), incl. stilet.

Forme inserție: SPROTTE® standard, SPROTTE® standard cu lupă, SPROTTE® 
standard 2.G

Stilet
Opțional: placă de fixare a mânerului
Opțional: introductor
Opțional: acoperire NanoLine
Conexiune cu inserția: LUER sau  

Stabilirea destinației
Puncție, acces în spațiul spinal, aspirare, prelevare de lichid cefalorahidian, injecție.

Introducerea canulelor PAJUNK® în corp poate fi efectuată și folosind ultrasu-
nete, radiații Röntgen sau CT.
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Canula nu este adecvată pentru utilizarea împreună cu RMN!
Canula nu este adecvată pentru plasarea unui cateter!

Indicații
1. Puncție lombară pentru:

 – Prelevarea unei probe de lichid cefalorahidian în sprijinul diagnosticului 
în caz de suspiciune de infecție a SNC, în caz de suspiciune de hemoragie 
subarahnoidiană și pentru identificarea unor afecțiuni neurologice
 – Măsurarea presiunii lichidului cefalorahidian
 – Reducerea terapeutică a presiunii lichidului cefalorahidian

2. Puncție lombară pentru injectarea substanței de contrast (mielografie) sau 
a substanțelor radioactive (cisternografie) în lichidul cefalorahidian pentru 
imagistica de diagnostic în cazul următoarelor afecțiuni:

 – Anormități ale măduvei, a canalului spinal, a rădăcinilor nervilor spinali și 
ale vaselor de sânge care alimentează țesutul medular
 – Leziuni în zona spinală cauzate de boală sau traumă
 – Tumori în vecinătatea canalului medular
 – Infecții, inflamații ale arahnoidei care înconjoară măduva spinării 
 – Scurgeri de lichid cefalorahidian

3. Puncție lombară pentru:
 – Prelevarea unei probe de lichid cefalorahidian în sprijinul diagnosticului în 
caz de suspiciune de malignitate a sistemului nervos central
 – Administrarea chimioterapiei în lichidul cefalorahidian în caz de linfom 
sau leucemie diagnosticate anterior, cu participarea sistemului nervos 
central sau cu risc ridicat de participare a sistemului nervos central

Contraindicații
Contraindicații specifice produsului

Nu utilizați în niciun caz produsul în cazul pacienților cu istoric de intoleranțe 
și/sau interacțiuni nedorite cu materialul!

Contraindicații clinice
Infecții locale ale pielii în zona planificată a puncției (contraindicație absolută); 
infecție sistemică (bacteriemie); presiune intercranială ridicată (ICP), excepție: 
Pseudotumor cerebri; suspiciune de tumoră a măduvei spinării sau leziune prin 
masa intercranială (pe baza unor rezultate neurologice lateralizante sau edem 
papilar); tendință de sângerare sau anticoagulare controlate insuficient sau Dia-
betes Mellitus nestabilizat; deformări ale coloanei vertebrale (eventual susținere 
cu fluoroscopie); alergie la anestezic local (căutați o clasă alternativă de aneste-
zice, la care pacientul nu este alergic); lipsa de colaborare din partea pacientului
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Alergie la substanțele de contrast; crize de cârcel în anamneză; graviditate.

Complicații
Complicații asociate produsului
Îndoirea, ruperea sau înfundarea canulei, scurgere în inserția canulei.

Complicații specifice procedurii
Poziționarea nedorită a canulei (de ex. intravascular; intraneural etc.) puncție 
repetată/redirecționarea canulei; procedură eșuată.

Complicații ale puncției lombare și extragerii de lichid cefalorahidian
Cefalee post puncție (PPKS); alte simptome asociate cu PPKS sunt, printre altele: 
greață, vomă, pierderea auzului, tinnitus, amețeli, pierderea echilibrului, para-
lizia nervilor cerebrali și tulburări de sensibilitate la nivelul scalpului precum și 
dureri la nivelul membrelor superioare și inferioare; neuropatii craniale; irita-
ții ale rădăcinii nervoase; prolaps cerebral; dureri în zona lombară; întinderea 
tumorelor epidermale.
Infecții: infecții în regiunea puncției, meningită.
Complicații hemoragice: hemoragii intercraniale; puncție lombară traumatică: 
hematom spinal.
Alte complicații: sincopă vasovagală, stop cardiac, cârcei, chisturi subarahnoi-
dale, stare de subpresiune la copii cu sistem de drenaj ventriculo-peritoneal (VP) 
Shunt, pseudo-pseudotumor cerebri (măsurare eronată a presiunii de deschi-
dere), analize de laborator eronate ale lichidului cefalorahidian.

Complicații în caz de chimioterapie
Toxicitatea produsului pentru chimioterapie; tratament ineficient, înrăutățirea 
stării de sănătate anterioare.

 Utilizatorul are în principiu obligația de a explica pacientului riscul de compli-
cații asociate cu procedura.

 În cazul în care în timpul utilizării se înregistrează complicații cu produsul, 
urmați protocoalele valabile în respectiva unitate. În cazul în care complicațiile 
nu pot fi astfel remediate sau atunci când se consieră grave sau netratabile, 
întrerupeți cu grijă utilizarea și îndepărtați componentele invazive ale produsu-
lui din pacient.
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referitor la produsul steril:
Acesta este un produs medical de unică folosință, pentru utilizarea la un singur 
pacient!

Este interzisă cu strictețe reutilizarea produsului!
Este interzisă cu strictețe resterilizarea produsului!

Materialele utilizate pentru fabricație nu sunt adecvate nici pentru o nouă pre-
gătire nici pentru resterilizare!
Designul produsului nu este adecvat nici pentru o nouă pregătire nici pentru 
resterilizare!

În cazul unei refolosiri / pregătiri nepermise
 –  produsul își poate pierde principalele caracteristici de performanță 
intenționate de producător.
 –  apere riscul semnificativ al unei infecții încrucișate/ contaminări din 
cauza unei proceduri pregătitoare potențial insuficiente.
 – există riscul ca produsul să-și piardă caracteristicile funcționale.
 –  există riscul de descompunere a materialelor și de reacții endotoxice 
cauzate de reziduuri!

referitor la puncție:
1. La pacienții adipoși și la copii acordați o atenție deosebită alegerii unei 

canule cu dimensiuni adecvate (diametru, lungime).
2. Pentru introducerea canulei SPROTTE® folosiți un introductor și/sau efectu-

ați anterior o incizie prin înțepare în zona puncției (lanțetă pentru puncție 
capilară etc.).

3. Efectuați puncția (și la îndepărtarea canulei) doar cu stiletul introdus.
4. Pentru a evita îndoirea sau ruperea canulei, nu aplicați niciodată o forță exce-

sivă asupra canulei.
5. În cazul contactului neprevăzut cu un os, schimbați imediat direcția canu-

lei. Renunțați la încercările de a depăși rezistența osoasă. În caz de nerespec-
tare a acestor reguli, canula se poate îndoi sau se poate sparge.

6. Contactul repetat cu osul duce la deteriorarea vârfului canulei. Nu încercați 
în niciun caz să continuați utilizarea unei canule deteriorate astfel. Îndepăr-
tați într-un singur pas canula (cu stiletul introdus) și introductorul în cazul 
unui contact prealabil cu un os.

referitor la injecție:
1. Asigurați întotdeauna condiții aseptice în zona injecției.
2. Nu administrați medicamente care nu sunt indicate în scopul prevăzut. 
3. Aspirați înainte de injectarea medicamentului. Dacă observați sânge în cilin-

drul seringii, canula a fost introdusă greșit. TERMINAȚI PROCEDURA.
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Înainte de utilizarea mai multor componente familiarizați-vă cu
modul de funcționare, verificând îmbinările și căile de trecere (canule, adap-
toare).

alte avertizări: 
1. Precauție! Avertizare privind un obiect ascuțit. Produsul sau compo-

nentele produsului pot (în funcție de modul de ascuțire), să prezinte 
muchii sau vârfuri ascuțite. În urma rănirii prin înțepare există riscul de 
transmitere a diverșilor agenți patogeni infecțioși, aceștia fiind mai cu seamă 
virusul imunodeficienței umane (HIV), virusul hepatitei B (HBV) și virusul 
hepatitei C (HCV).

2. La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 
pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, 
deoarece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.

3. Rețineți că utilizarea continuă a unui produs de acest tip chiar și după 
schimbare/ înlocuire se evaluează cumulativ în sensul legislației referitoare 
la produsele medicale.

Utilizare
1. Dezinfectați pielea și acoperiți zona inciziei cu un câmp chirurgical steril, 

perforat.
2. Efectuați o anestezie locală.
3. Dacă este necesar, efectuați o incizie prin înțepare în zona puncției (lanțetă 

pentru puncție capilară etc.)
4. Puncție cu canulă/ puncție cu canulă de ghidare ascuțită (introductor).
5. Introduceți canula spinală prin introductor și împingeți-o până în spațiul 

subarahnoidian.

Ghidarea canulei cu ambele mîini: Țineți-o de mijlocul tijei și de mânerul 
colorat al stiletului.
 Condițiile anatomice și circumstanțele complicate sau efectuarea unor 
măsuri terapeutice în vasele de sânge pot duce la o prelungire a duratei de 
examinare.

6. Efectuați alte proceduri după identificarea sigură (prin refluxul lichidului 
cefalorahidian) a spațiului subarahnoidian, conform indicației individuale.
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Interval de temperatură +10 °C până la +30 °C

Interval de umiditate a 
aerului 20 % până la 65 %

A se feri de radiațiile solare

A se păstra la loc uscat

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.

Fără substanțe pirogene

 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Fără substanțe pirogene

A se utiliza până la ... Rx only Se eliberează pe bază de rețetă 
(produsul poate fi utilizat doar în 
conformitate cu scopul stabilit, de 
către personalul medical calificat.)Cod articol

Sterilizat cu oxid de etilenă Nu este sigur la utilizarea cu RMN

A nu se resteriliza Instrucțiuni

A nu se utiliza atunci când ambala-
jul este deteriorat Indicație, informație

A se păstra la loc uscat
„Marcaj de conformitate CE“ sau 
„Marcaj CE“ =  Marcajul certifică 
faptul că un produs este în con-
formitate cu cerințele în vigoare, 
stabilite în reglementările referi-
toare la produsele medicale sau 
în alte norme legale ale Uniunii 
Europene, privind aplicarea respec-
tivului marcaj.

Interval de umiditate a aerului

A nu se reutiliza Avertizare privind un obiect ascuțit

Atenție PHT Nu conține ftalați

Data fabricației Nu conține latex

Cod lot Număr bucăți

A se feri de radiațiile solare Conexiune cu inserția:  
NRFit® conform ISO 80369-6 

Interval de temperatură Traducere

Respectați instrucțiunile de uti-
lizare Produs medical
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