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SPROTTE® Lumbar Puncture
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Návod na použitie
Špeciálne upozornenie

 Prečítajte si pozorne nasledovné informácie a pokyny! 
Rx only  Zdravotnícku pomôcku smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál 

v súlade s týmto návodom na použitie.

PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v súvislosti s metódou ošetrenia. Za 
spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný zdravotnícky 
personál. 
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prís-
lušnou odbornou literatúrou, so stavom techniky a vzdelaním.
Nedodržanie návodu na použitie alebo jeho porušenie ruší platnosť záruky 
a ohrozuje bezpečnosť pacienta.
Ak sa pomôcka používa v kombinácii s inými pomôckami, musia sa dodatočne 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o kompatibilite týchto pomô-
cok. O kombinovanom použití zdravotníckych pomôcok od rôznych výrobcov 
(pokiaľ nejde o ošetrovacie jednotky) rozhoduje používateľ. 

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
pomôcka sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Pred uplynutím dátumu ukončenia sterilizácie uvedeného na označení v nepo-
rušenom obale sa môžu použiť iba neporušené pomôcky.

Opis pomôcky/kompatibilita
 Katalógové čísla pomôcok, resp. oblasť platnosti tohto návodu na použitie náj-
dete v aktuálne platnom vyhlásení o zhode.

Kanyla (aj: zúžená kanyla) s hrotom SPROTTE® (zaoblený špicatý hrot; laterálny 
otvor so zaobleným okrajom), vrátane styletu.

Druhy konektorov kanýl: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard s lupou, 
SPROTTE® Standard 2.G

Stylet
Voliteľné: krídelká
Voliteľné: zavádzač
Voliteľne: Nanoline-vrstva
Konektivita konektora: LUER alebo  

Účel použitia
Punkcia, prístup k  spinálnemu priestoru, aspirácia, odber mozgovomiešneho 
moku CSF, injekcia.

Zavedenie kanýl PAJUNK® do tela sa môže vykonať aj pomocou ultrazvuku, 
röntgenu alebo CT.
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Kanyla nie je vhodná na použitie pri magnetickej rezonancii MRI!
Kanyla nie je vhodná na zavedenie katétra!

Indikácie
1. Lumbálna punkcia pre:

 – Odber vzorky likvoru na podporu diagnostiky pri podozrení na infekciu 
CNS, podozrení na subarachnoidálne krvácanie, neurologické ochorenia
 – Meranie tlaku likvoru
 – Terapeutické zníženie tlaku likvoru

2. Lumbálna punkcia pre injekciu farbiva (myelografia) alebo rádioaktívnych 
látok (cisternografia) do cerebrospinálneho moku na diagnostické zobraze-
nie pri nasledovných ochoreniach:

 – Abnormality miechy, spinálneho kanála, spinálnych koreňov miechových 
nervov, ako aj krvných ciev zásobujúcich miechu
 – Lézie v spinálnej oblasti spôsobené chorobou alebo traumou
 – Tumory v blízkosti miechy
 – Infekcie, zápaly arachnoidey, ktoré obklopujú miechu 
 – Únik likvoru

3. Lumbálna punkcia pre:
 – Odber vzorky likvoru na podporu diagnostiky pri podozrení na malignitu 
centrálneho nervového systému
 – Podávanie chemoterapie do cerebrospinálneho moku pri predtým diag-
nostikovanom lymfóme a leukémii s postihnutím centrálneho nervového 
systému alebo s  vysokým rizikom postihnutia centrálneho nervového 
systému

Kontraindikácie
Kontraindikácie špecifické pre pomôcku

Pomôcku v žiadnom prípade nepoužívajte, ak sú na materiál známe intoleran-
cie a/alebo známe interakcie!

Klinické kontraindikácie
Lokálne infekcie kože v  oblasti plánovaného miesta punkcie (absolútna kon-
traindikácia); systémová infekcia (bakteriémia); zvýšený intrakraniálny tlak 
(ICP), výnimka: pseudotumor cerebri, podozrenie na tumor alebo léziu miechy 
v  dôsledku intrakraniálnej masy (na základe lateralizujúcich neurologických 
nálezov alebo venostázy papily), nedostatočne kontrolovaný sklon ku krváca-
vosti alebo antikoagulácia, nenastavený diabetes mellitus; deformácie chrbtice 
(event. je potrebná podpora pomocou fluoroskopie); alergia na lokálne aneste-
tikum (zvážte alternatívnu skupinu anestetík, na ktorú pacient nie je alergický); 
nedostatočná spolupráca pacienta.
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Alergia na kontrastné látky; kŕčovité záchvaty v anamnéze; tehotenstvo.

Komplikácie
Komplikácie špecifické pre pomôcku
Prasknutie, zlomenie alebo upchatie kanyly, netesnosť v nadstavci kanyly.

Komplikácie špecifické z hľadiska metódy
Nežiaduce umiestnenie kanyly (napr. intravaskulárne, intraneurálne atď.), opa-
kovaná punkcia/vychýlenie kanyly, neúspešný postup.

Komplikácie lumbálnej punkcie a odberu likvoru
Postpunkčná bolesť hlavy (PPBH); ďalšie príznaky, ktoré môžu byť spojené s 
postpunkčnou bolesťou hlavy, zahŕňajú nevoľnosť, zvracanie, stratu sluchu, 
tinitus, závraty, ospalosť, ochrnutia mozgových nervov a poruchy senzibility 
pokožky hlavy, ako aj bolesti v horných a dolných končatinách; kraniálne neu-
ropatie; podráždenie nervových koreňov; prolaps mozgu; bolesti v dolnej časti 
chrbta; prenos epidermálnych nádorov.
Infekcie: infekcie v okolí miesta punkcie, meningitída.
Krvácavé komplikácie: intrakraniálne krvácanie, traumatická lumbálna punkcia, 
spinálne hematómy.
Iné komplikácie: Vasovagálna synkopa, zástava srdca, kŕčovité záchvaty, suba-
rachnoidálna cysta, stav nízkeho tlaku pri deťoch s  ventrikuloperitoneálnym 
(VP) shuntom - skratom, pseudo-pseudotumor cerebri (chybné meranie otvá-
racieho tlaku), nesprávna laboratórna analýza likvoru.

Komplikácie pri chemoterapii
Toxicita chemoterapeutického prostriedku, neúčinná terapia, zhoršenie pred-
chádzajúceho zdravotného stavu.

 Užívateľ musí informovať pacienta o  komplikáciách typických pre tento postup. 

 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s pomôckou, riaďte sa proto-
kolmi vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné odstrániť touto cestou 
alebo ak sa považujú za vážne alebo neošetriteľné, prerušte opatrne aplikáciu 
a odstráňte z pacienta invazívne časti pomôcky.
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k sterilnej pomôcke:
Toto je zdravotnícka pomôcka na jednorazové použitie len pre jedného pacienta! 

Túto zdravotnícku pomôcku nepoužívajte opakovane!
Túto zdravotnícku pomôcku opakovane nesterilizujte!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opätovné spracovanie ani na 
opakovanú sterilizáciu!
Dizajn pomôcky nie je vhodný ani na opätovné spracovanie ani na opakovanú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opakovaného použitia/recyklácie
 –  môže pomôcka stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrobcom.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov preparácie.
 – existuje riziko, že pomôcka stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!

k punkcii:
1. Obzvlášť pri obéznych pacientoch a deťoch venujte osobitnú pozornosť 

výberu vhodnej kanyly s primeranými rozmermi (priemer, dĺžka).
2. Na zavedenie kanyly SPROTTE® použite zavádzač a/alebo vopred vykonajte 

paracentézu miesta punkcie (lanceta na odber krvi atď.).
3. Vykonávajte punkciu (aj pri odstraňovaní kanyly) výlučne so zavedeným 

styletom.
4. Aby ste sa vyhli ohnutiu alebo zlomeniu kanyly, nikdy nevyvíjajte na kanylu 

nadmernú silu.
5. V prípade nepredvídaného kontaktu s kosťou zmeňte smer kanyly. Vyva-

rujte sa pokusov prekonať kostný odpor. Pri nedodržaní týchto pravidiel sa 
môže kanyla ohnúť alebo zlomiť.

6. Opakovaný kontakt s  kosťou poškodí hrot kanyly. Za každých okolností 
sa zdržte opakovaného použitia poškodenej kanyly. Odstráňte kanylu (so 
zavedeným styletom) a zavádzač pri predchádzajúcom kontakte s kosťou 
v jednom kroku.

k injekcii:
1. V mieste vpichu injekcie neustále udržiavajte aseptické podmienky.
2. Nepodávajte lieky, ktoré nie sú indikované na účel použitia. 
3. Pred injekčným podaním lieku aspirujte. Ak vidíte krv vo valci injekčnej strie-

kačky, kanyla bola zavedená nesprávne. UKONČITE PROCES.
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k použitiu s inými kompatibilnými pomôckami:
Pri používaní viacerých komponentov sa pred aplikáciou
oboznámte s  ich fungovaním tak, že skontrolujete pripojenia a  priechody 
(kanyly, adaptéry).

ďalšie varovanie: 
1. Pozor! Varovanie pred ostrým predmetom. Zdravotnícka pomôcka 

alebo jej časti môžu mať, v závislosti od typu špičky, ostré hrany alebo 
hroty. Pri poraneniach pichnutím sa môže prenášať široká škála infekčných 
patogénov, prakticky významný je najmä vírus ľudskej imunitnej nedosta-
točnosti (HIV), ako aj vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV).

2. Pretože existuje riziko kontaktu s  krvou prenášanými patogénmi, uplat-
nite ako bežné preventívne opatrenie v súvislosti s použitím a likvidáciou 
pomôcky všeobecné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa zaobchádzania 
s krvou a telesnými tekutinami.

3. Upozorňujeme, že pokračujúce používanie pomôcky toho istého druhu 
vyžaduje kumulatívne hodnotenie v zmysle právnych predpisov o zdravot-
níckych pomôckach aj po zmene/výmene.

Aplikácia
1. Dezinfikujte kožu a oblasť vpichu zakryte sterilným chirurgickým perforo-

vaným krytím.
2. Vykonajte lokálnu anestéziu.
3. Ak je to potrebné, vykonajte paracentézu miesta punkcie (lanceta na odber 

krvi atď.).
4. Punkcia pomocou kanyly/punkcia ostrou vodiacou kanylou (zavádzač).
5. Zaveďte spinálnu kanylu cez zavádzač a zasuňte ju do subarachnoidálneho 

priestoru.

Zavedenie kanyly oboma rukami: Držte pevne kanylu v strede drieku a na 
farebne označenom držiaku styletu.
 Komplikované anatomické podmienky a  okolnosti alebo vykonávanie 
terapeutických opatrení v krvných cievach môžu viesť k predĺženiu trvania 
vyšetrenia.

6. Vykonajte ďalšie postupy na bezpečnú identifikáciu (prostredníctvom toku 
likvoru) subarachnoidálneho priestoru podľa individuálnej indikácie.
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Hranice teploty +10 °C až +30 °C

Hranice vlhkosti 20 % až 65 %

Chrániť pred slnkom 

Uchovávať v suchu

Všeobecné upozornenia
Pomôcky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Apyrogénny

 Všetky závažné incidenty, ktoré sa vyskytli pri používaní pomôcky, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Legenda použitých symbolov na etikete

Výrobca Nepyrogénny

Dátum exspirácie … Rx only Vyžaduje sa lekársky predpis (Výro-
bok smie používať iba kvalifikovaný 
zdravotnícky personál v súlade 
s účelom určenia.)Číslo výrobku

Sterilizovaný etylénoxidom Nepoužívajte pri MR

Opakovane nesterilizujte Inštrukcia

Ak je balenie poškodené, výrobok
nepoužívatejte Upozornenie, informácia

Skladujte na suchom mieste

„CE-Vyhlásenie o zhode“ alebo 
„označenie CE“ = označenie 
udáva, že výrobok spĺňa príslušné 
požiadavky stanovené v Nariadení 
Európskeho parlamentu o zdravot-
níckych pomôckach alebo v iných 
právnych predpisoch Európskej 
únie o umiestnení príslušného 
označenia.

Vlhkosť vzduchu, obmedzenie

Nepoužívajte opakovane Varovanie pred ostrým predmetom

Pozor PHT Neobsahuje ftaláty

Dátum výroby Neobsahuje latex

Kód šarže Počet kusov

Chráňte pred slnečným žiarením Nadstavec na pripojenie:  
NRFit® podľa ISO 80369-6 

Obmedzenie teploty Preklad

Dodržiavajte návod na použitie Medicínsky výrobok
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