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SPROTTE® Lumbar Puncture
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Navodila za uporabo
Posebno obvestilo

 Skrbno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo! 
Rx only  Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi navo-

dili za uporabo.

Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta. 
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da upošte-
vate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. Odločitev 
glede kombinirane uporabe pripomočkov različnih proizvajalcev (ki ne predsta-
vljajo enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Pripomočka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na 
nepopolnost ali poškodovanost.
 Uporabljati je dovoljeno le nepoškodovane izdelke v nepoškodovani embalaži 
pred potekom datuma sterilnosti, navedenega na oznaki.

Opis izdelka/združljivost
 Oglejte si trenutno izjavo o skladnosti za številke izdelkov in obseg veljavnosti 
teh navodil za uporabo.

Kanila (tudi: stopenjska kanila) s konico SPROTTE®(ostra konica, bočna odprtina 
z zaobljenim robom), vklj. s sondo.

Oblike nastavka: SPROTTE® standard, SPROTTE® standard z lupo, SPROTTE® 
standard 2.G

Sonda
Izbirno: pridrževalna plošča z ročajem
Izbirno: uvajalnik
Izbirno: premaz NanoLine
Priključni nastavek: LUER ali  

Namenska uporaba
Punkcija, dostop do spinalnega prostora, aspiracija, odvzem cerebrospinalne 
tekočine, injiciranje.

Uvajanje kanil PAJUNK® v telo lahko poteka tudi z uporabo ultrazvoka, rent-
gena ali CT.
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Kanila ni primerna za uporabo z MRI!

Kanila ni primerna za namestitev katetra!

Indikacije
1. Lumbalna punkcija za:

 – odvzem vzorca likvorja za podporo diagnoze pri sumu okužbe cerebros-
pinalne tekočine, sumu subarahnoidne krvavitve in nevroloških obolenj
 – Merjenje tlaka likvorja
 – Terapevtsko zmanjšanje tlaka likvorja

2. Lumbalna punkcija za injiciranje barvila (mielografija) ali radioaktivnih snovi 
(cisternografija) v cerebrospinalno tekočino za diagnostično slikanje pri nas-
lednjih obolenjih:

 – nepravilnosti hrbtenjače, spinalnega kanala, spinalnih živčnih korenin in 
krvnih žil, ki oskrbujejo hrbtenjačo
 – lezije spinalnega območja zaradi bolezni ali travm
 – tumorji v bližini hrbtenjače
 – okužbe, vnetja arahnoidne membrane, ki obdaja hrbtenjačo 
 – iztekanje likvorja

3. Lumbalna punkcija za:
 – odvzem vzorca likvorja za podporo diagnoze pri sumu malignosti central-
nega živčnega sistema
 – dajanje kemoterapije v cerebrospinalno tekočino pri predhodno diagno-
sticiranem limfomu in levkemiji z udeležbo centralnega živčnega sistema 
ali pri visokem tveganju udeležbe centralnega živčnega sistema

Kontraindikacije
Kontraindikacije, značilne za izdelek

Izdelka ne uporabljajte pri znanih nezdružljivostih z materialom in/ali znanih 
medsebojnih učinkih!

Klinične kontraindikacije
Lokalne okužbe kože na območju predvidenega mesta punkcije (absolutna 
kontraindikacija); sistemska okužba (bakteriemija); zvišan intrakranialni tlak 
(ICP), izjema: možganski psevdotumor; sum tumorja hrbtenjače ali lezije zaradi 
intrakranialne mase (na podlagi lateralizacijskih nevroloških rezultatov ali papi-
larnega edema); nezadostno nadzorovana nagnjenost h krvavitvam ali antiko-
agulacija, neozdravljena sladkorna bolezen; deformacije hrbtenice (po potrebi 
potrebna podpora s fluoroskopijo); alergija na lokalni anestetik (pretehtati alter-
nativni razred anestetikov, na katere pacient ni alergičen); nezadostno sodelo-
vanje pacienta
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Alergija na kontrastno sredstvo; anamneza napadov krčev; nosečnost.

Zapleti
Zapleti, značilni za izdelek
Prepognjenost, zlom ali zamašitev kanile, puščanje v nastavku kanile.

Zapleti, značilni za postopek
Neželena namestitev kanile (npr. intravaskularno, intranevralno itd.), ponovljena 
punkcija/premestitev kanile, neuspešen postopek.

Zapleti pri lumbalni punkciji in odvzemu likvorja
Glavobol po punkciji; drugi simptomi, ki so lahko povezani z glavobolom po 
punkciji, so med drugim slabost, bruhanje, izguba sluha, tinitus, vrtoglavica, 
omotica, ohromitev možganskih živcev in motnje občutljivosti kože na glavi 
ter bolečine v zgornjih in spodnjih okončinah; kranialne nevropatije; draženje 
živčnih korenin; herniacija možganov; bolečine v križu; abdukcija epidermalnih 
tumorjev.
Okužbe: okužbe v okolici mesta punkcije, meningitis.
Zapleti pri krvavitvah: intrakranialne krvavitve, travmatična lumbalna punkcija, 
spinalni hematomi.
Drugi zapleti: vazovagalne sinkope, zastoj srca, napadi krčev, subarahnoidna 
cista, stanje nizkega krvnega tlaka pri otrocih z ventrikuloperitonealnim šantom, 
psevdotumor cerebri (nepravilno merjenje tlaka odpiranja), nepravilna analiza 
likvorja v laboratoriju.

Zapleti pri kemoterapiji
Toksičnost sredstva za kemoterapijo, neučinkovito zdravljenje, poslabšanje 
predhodnega zdravstvenega stanja.

 Za uporabnika načeloma obstaja možnost poučitve glede zapletov, značilnih 
za postopek.
 Če pride med uporabo do zapletov z izdelkom, upoštevajte protokole svoje 
ustanove. Če zapletov na ta način ni mogoče odpraviti ali so težki ali jih ni 
mogoče obravnavati, preudarno prekinite uporabo in odstranite invazivne 
sestavne dele izdelka s pacienta.
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za sterilni izdelek:
Gre za medicinski izdelek za enkratno uporabo za uporabo pri enem pacientu!

Tega izdelka ne smete ponovno uporabiti!
Tega izdelka ne smete ponovno sterilizirati!

Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, niso primerni za ponovno pripravo in 
ne za ponovno sterilizacijo!
Zasnova izdelka ni primerna za ponovno uporabo in ne za ponovno sterilizacijo!

Pri nedovoljeni ponovni uporabi/ponovni pripravi
 –  lahko izdelek izgubi bistvene značilnosti, ki jih je predvidel proizvajalec.
 –  obstaja precejšnje tveganje navzkrižne okužbe/kontaminacije zaradi 
morebitnih neustreznih postopkov priprave.
 – obstaja tveganje, da izdelek izgubi funkcijske značilnosti.
 –  obstaja tveganje razkroja materialov in endotoksičnih reakcij zaradi 
ostankov!

za punkcijo:
1. Pri debelih bolnikih in otrocih pazite zlasti na izbiro kanile z ustreznimi 

merami (premer, dolžina).
2. Za uvajanje kanile SPROTTE®uporabite uvajalnik in/ali predhodno izvedite 

vbodni rez na mestu punkcije (krvna lanceta itd.).
3. Punkcijo (tudi pri odstranjevanju kanile) izvedite izključno z vstavljeno 

sondo.
4. Da bi preprečili prepogibanje ali zlom kanile, na kanilo ne delujte s čez-

merno silo.
5. Pri nepredvidenem stiku s kostjo spremenite smer kanile. Ne poskušajte pre-

magati upora kosti. Ob neupoštevanju teh pravil se lahko kanila prepogne 
ali zlomi.

6. Ponovni stik s kostjo poškoduje konico. Nikakor ne nadaljujte z uporabo 
tako poškodovane kanile. Pri predhodnem stiku s kostjo (z vstavljeno 
sondo) odstranite kanilo in uvajalnik z eno potezo.

za injiciranje:
1. Na mestu injiciranja stalno skrbite za aseptične pogoje.
2. Ne dajajte zdravil, ki niso indicirana za ta namen. 
3. Aspirirajte pred injiciranjem zdravila. Če vidite kri v valju brizge, je bila kanila 

nepravilno vstavljena. ZAKLJUČITE POSTOPEK.
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za uporabo z drugimi združljivimi izdelki:
Pri uporabi več sestavnih delov se pred uporabo
seznanite z delovanjem, tako da preverite spoje in prehodne poti (kanile, adap-
terje).

nadaljnja opozorila: 
1. Previdno! Opozorilo pred koničastim predmetom. Izdelek ali sestavni 

deli izdelka so lahko (glede na način brušenja) z ostrimi robovi ali koni-
časti. Pri vbodnih ranah se lahko prenašajo najrazličnejši povzročitelji okužb, 
praktično pomembni so zlasti virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV), 
virus hepatitisa B (HBV) in hepatitisa C (HCV).

2. Glede uporabe in odstranjevanja izdelka upoštevajte splošne previdnostne 
ukrepe za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami kot rutinske ukrepe, saj 
stik s patogeni, ki se prenašajo s krvjo, lahko pomeni nevarnost.

3. Upoštevajte, da je treba nadaljnjo uporabo izdelka enake vrste tudi po zame-
njavi kumulativno vrednotiti v smislu zakonodaje o medicinskih izdelkih.

Uporaba
1. Razkužite kožo in prekrijte mesto vboda s sterilno kirurško luknjičasto krpo.
2. Izvedite lokalno anestezijo.
3. Po potrebi izvedite vbodni rez na mestu punkcije (krvna lanceta itd.).
4. Punkcija s kanilo/punkcija z ostro vodilno kanilo (uvajalnikom).
5. Vstavite spinalno kanilo skozi uvajalnik in jo potisnite do subarahnoidnega 

prostora.

Uvajanje kanile z obema rokama: trdno jo držite na sredini jaška in na 
barvno kodiranem držalu sonde.
 Zapleteni anatomski pogoji in razmere ali izvajanje terapevtskih ukrepov v 
krvnih žilah lahko privede do podaljšanja trajanja preiskave.

6. Nadaljnje ukrepe izvajajte po varni opredelitvi (s povratnim tokom likvorja) 
subarahnoidalnega prostora v skladu s posameznimi indikacijami.

Pogoji uporabe/shranjevanja

Temperaturna omejitev od +10 °C do +30 °C

Zračna vlažnost, omejitev od 20 % do 65 %

Zaščitite pred sončno svetlobo 

Hranite na suhem
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Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih 
snoveh.

Apirogeno

 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.

Legenda na sliki uporabljenih simbolov

Proizvajalec Apirogeno

Uporabno do ... Rx only Izdaja na recept (izdelek sme 
uporabljati samo kvalificirano 
zdravstveno osebje v skladu z 
namenom)Številka izdelka

Sterilizirano z etilenoksidom Ni varno za MRI

Ne sterilizirajte ponovno Napotek

Pri poškodovani embalaži ne
uporabljajte Napotek, informacija

Hranite na suhem
„Oznaka skladnosti CE“ ali „oznaka 
CE“ = oznaka, ki pomeni, da je 
pripomoček skladen z veljavnimi 
zahtevami iz Uredbe o medicinskih 
pripomočkih in druge veljavne 
harmonizacijske zakonodaje 
Evropske unije, ki določajo njeno 
namestitev.

Zračna vlažnost, omejitev

Ne uporabljajte ponovno Opozorilo pred koničastim pred-
metom

Pozor PHT Ne vsebuje ftalatov

Datum proizvodnje Ne vsebuje lateksa

Koda serije Število kosov

Zaščitite pred sončno svetlobo Priključni nastavek: 
NRFit® po ISO 80369-6

Temperaturna omejitev Prevod

Upoštevajte navodila za uporabo Medicinski pripomoček
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