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Bruksanvisning
Viktigt meddelande

 Läs informationen och instruktionerna nedan noggrant! 
Rx only  Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 

bruksanvisning.

PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är fackutbil-
dad vårdpersonal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av 
patienter. 
Den relevanta informationen i den här bruksanvisningen följer relaterad special-
litteratur samt aktuell teknik och forskning..
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och åsidosätter 
patientsäkerheten.
Om produkten används i kombination med andra produkter är det mycket viktigt 
att beakta kompatibilitetsinformationen och bruksanvisningarna för dessa pro-
dukter. Det är användarens ansvar att fatta beslut om samtidig användning av 
produkter från olika tillverkare (där de inte utgör behandlingsenheter). 

Produkten får inte under några omständigheter användas om det finns goda 
skäl att misstänka att den inte är fullständig, komplett och steril.
 Endast produkter i fullgott skick i en oskadad förpackning där det utgångsda-
tum för sterilitet som anges på etiketten inte har passerats får användas.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet
 Produktnumren och bruksanvisningens giltighet anges i den aktuella försäk-
ran om överensstämmelse.

Kanyl (även konisk kanyl) med SPROTTE®-spets (böjd spets; lateral öppning med 
rundad kant), inkl. ledare.

Fattningsformer: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard med förstoringsglas, 
SPROTTE® Standard 2.G

Ledare
Alternativ: grepplatta
Alternativ: punktionskanyl
Alternativ: NanoLine-beläggning
Anslutning av fattning: LUER eller  

Avsedd användning
Punktion, tillgång till spinalrummet, aspiration, provtagning av ryggmärgsvät-
ska, injektion.

PAJUNK®-kanylen kan även föras in i kroppen med hjälp av ultraljud, röntgen 
eller datortomografi.
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Kanylen är inte lämplig för MRI-bruk!
Kanylen är inte lämplig för införing av en kateter!

Indikationer
1. Lumbalpunktion för:

 – Provtagning av ryggmärgsvätska vid diagnos i samband med misstänkt 
infektion i det centrala nervsystemet, subaraknoidalblödning och neuro-
logiska sjukdomar
 – Mätning av ryggmärgsvätsketryck
 – Sänkning av ryggmärgsvätsketrycket med behandling

2. Lumbalpunktion för injicering av färgämne (myelografi) eller radioaktiva 
ämnen (cisternografi) i cerebrospinalvätska för diagnostisk avbildning vid 
följande sjukdomar:

 – Missbildning av ryggmärgen, spinalkanalen, spinalnervrötterna samt 
blodkärlen som försörjer ryggmärgen
 – Lesioner i spinalområdet orsakade av sjukdom eller trauma
 – Tumörer i närheten av ryggmärgen
 – Infektioner, inflammationer i spindelvävshinnan som omger ryggmärgen 
 – Läckage av ryggmärgsvätska

3. Lumbalpunktion för:
 – Provtagning av ryggmärgsvätska vid diagnos i samband med misstänkt 
malignitet i det centrala nervsystemet
 – Cellgiftsbehandling i ryggmärgsvätskan vid fastställt lymfom och leukemi 
som omfattar det centrala nervsystemet eller om risken är hög att det cen-
trala nervsystemet omfattas.

Kontraindikationer
Produktspecifika kontraindikationer

Produkten får under inga omständigheter användas i den händelse vetskap 
om relevant oförenlighet och/ eller interaktioner föreligger.

Kliniska kontraindikationer
Lokal infektion av huden vid det planerade punktionsstället (absolut kontrain-
dikation); systemisk infektion (bakteriemi); ökat intrakranialt tryck (ICP), undan-
tag: pseudotumör i hjärnstammen; misstanke om ryggmärgstumör eller lesion 
av intrakranial massa (grundat på lateraliserande, neurologiska diagnoser eller 
papillödem); otillräckligt kontrollerad blödningsdiates eller koagulationsstör-
ning, inte inställd diabetes mellitus; ryggradsdeformationer (ev. behövs även 
fluoroskopi); allergi mot lokalbedövning (överväg annan typ av bedövnings-
medel som patienten inte är allergisk mot); patienten är ovillig att samarbeta
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Allergi mot kontrastmedel; historik med krampanfall; graviditet.

Komplikationer
Produktspecifika komplikationer
Kanylen kan böjas, gå av eller bli blockerad, läckage vid kanylens fattning.

Ingreppsspecifika komplikationer
Icke önskvärd placering av kanylen (t.ex. intravaskulärt, intraneuralt), upprepad 
punktion/omplacering av kanylen, misslyckat ingrepp.

Komplikationer vid lumbalpunktion och avtappning av ryggmärgsvätska
Postpunktionell huvudvärk (PPKS); övriga symptom som eventuellt har sam-
band med PPKS som illamående, kräkningar, nedsatt hörsel, tinnitus, yrsel, 
medtagenhet, förlamning av hjärnnerver och känslig skalp samt smärtor i de 
övre och nedre kroppsdelarna; kranial neuropati; irriterade nervrötter; hjärnpro-
laps; smärtor i nedre ryggen; förskjutning av epidermala tumörer.
Infektioner: infektioner runt punktionsstället, meningit.
Blödningskomplikationer: intrakraniala blödningar, traumatisk lumbalpunk-
tion, spinalhematom.
Övriga komplikationer: vasovagal svimning, hjärtstillestånd, kramper, suba-
raknoidalcystor, lågt blodtryck hos barn med ventrikuloperitoneal (VP) shunt, 
pseudotumör i hjärnstammen (felaktig mätning av öppningstrycket), felaktig 
laboratorieanalys av ryggmärgsvätskan.

Komplikationer vid cellgiftsbehandling
Behandlingsmedlets toxicitet, ineffektiv behandling, försämrad hälsa.

 Användare måste informera patienterna om de komplikationer som normalt är 
förknippade med ingreppet.
 Om komplikationer inträffar när du använder instrumentet ska du följa organi-
sationsprotokollet. Om detta inte kan avhjälpa komplikationerna eller om kom-
plikationerna anses vara allvarliga eller icke-behandlingsbara ska du försiktigt 
avbryta ingreppet och ta ut invasiva instrumentdelar från patienten.
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för steril produkt:
Detta är en medicinsk engångsprodukt för användning på en patient!

Produkten får inte under några omständigheter återanvändas!
Produkten får inte under några omständigheter omsteriliseras!

De material som används vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för 
bearbetning eller omsterilisering.
Produkten är inte avsedd för bearbetning eller omsterilisering.

Obemyndigad återanvändning eller bearbetning
 –  kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att 
uppnå det resultat som tillverkaren avsett går förlorade
 –  eder till en avsevärd risk för korsinfektion/ korskontaminering till följd av 
eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
 – kan göra att produktens funktionella egenskaper går förlorade.
 –  kan göra att material går sönder och restprodukterna ger endotoxiska 
reaktioner. 

för punktion:
1. Var noga med att använda instrument med lämpliga mått (diameter, 

längd), i synnerhet vid behandling av barn och patienter som lider av fetma.
2. Använd en punktionskanyl för att föra in SPROTTE®-kanylen och/eller gör 

först ett sticksnitt i punkteringsstället (blodlansett etc.).
3. Utför endast punktionen med ledaren på plats (även vid borttagning av 

kanylen).
4. Applicera aldrig kraftigt tryck på kanylen, eftersom den då kan böjas eller gå av.
5. Om du oväntat kommer i kontakt med skelettet ändrar du kanylens inrikt-

ning. Försök inte att sticka genom skelettet. Underlåtenhet att följa dessa 
föreskrifter kan leda till att kanylen böjs eller går av.

6. Upprepad kontakt med skelettdelar skadar spetsen. Du ska på inga villkor 
fortsätta att använda en kanyl som skadats på detta sätt. Vid tidigare ske-
lettkontakt tar du bort kanylen (med införd ledare) och punktionskanylen 
på samma gång.

för injektion:
1. Säkerställ alltid att injektionsstället är aseptiskt.
2. Administrera inga läkemedel som inte är avsedda för syftet. 
3. Aspirera innan läkemedlet injiceras. Om du ser blod i sprutans rör har 

kanylen förts in fel. AVBRYT PROCEDUREN.
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Vid användning av flera komponenter måste du bekanta dig med hur de funge-
rar innan de används genom att kontrollera anslutningar och passager (kanyler, 
adaptrar).

Ytterligare varningar: 
1. Risk! Varning för vasst föremål. Produkten eller produktkomponenterna 

kan ha vassa kanter eller vassa ändar, beroende på vilken typ av spets 
det är. Olika infektiösa patogener kan överföras vid sticksår. I grund och 
botten handlar det främst om HIV-virus (humant immunbrist-virus), hepatit 
B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV).

2. Du måste rutinmässigt vidta allmänna försiktighetsåtgärder för hantering 
av blod och kroppsvätskor vid användning och kassering av produkten på 
grund av risken för att komma i kontakt med blodburna patogener.

3. Observera att en samlad bedömning av den fortsatta användningen av en 
enhet av samma typ måste göras så som beskrivs i direktivet för medicintek-
niska produkter, även efter att enheten har bytts ut eller ersatts.

Användning
1. Desinficera huden och täck över insticksområdet med en steril, kirurgisk 

hålduk.
2. Utför lokalbedövningen.
3. Gör ett sticksnitt i punkteringsstället (blodlansett etc.) om det behövs.
4. Punktion med kanyl/punktion med vass punktionskanyl.
5. För spinalkanylen genom punktionskanylen och skjut in båda i subaraknoi-

dalrummet.

För in kanylen med båda händerna: Håll kanylen i mitten av skaftet och 
på den färgkodade ledarhållaren.
 Komplicerade anatomiska förutsättningar och förhållanden eller genom-
förande av behandlingsåtgärder i blodkärl kan leda till att undersök-
ningen tar längre tid.

6. Utför fortsättningsvis ingreppet efter säker identifiering (genom återflöde 
av ryggmärgsvätskan) av subaraknoidalrummet enligt individuell indika-
tion.
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Temperaturgränsvärde +10 °C till +30 °C

Fuktighetsgränsvärde 20 % till 65 %

Skyddas mot solljus

Förvaras torrt

Allmän information
Produkterna tillverkas i enlighet med globalt tillämpliga riktlinjer för farliga 
ämnen.

Pyrogenfri

 Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten 
måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet som använda-
ren och/eller patienten bor.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Förklaring av symboler som används på etiketterna

Tillverkare Pyrogenfri

Sista förbrukningsdag Rx only Receptbelagd (produkten får 
endast säljas av läkare eller på 
läkares ordination).Katalognummer

Steriliserad med hjälp av etylenoxid MR ej säkert

Får inte steriliseras på nytt Anvisning

Produkten får inte användas om 
förpackningen är skadad Information

Förvaras torrt

„CE-märkning om överensstäm-
melse“ eller „CE-märkning“ 
=  märkning som visar att en 
produkt överensstämmer med 
gällande krav i förordningen om 
medicintekniska produkter och 
annan tillämplig harmoniserad 
unionslagstiftning som föreskriver 
CE-märkning.

Fuktighetsgränsvärde

Får ej återanvändas Varning för vasst föremål

Obs! PHT Innehåller inga ftalater

Tillverkningsdatum Innehåller inte latex

Batchcode Antal

Skyddas mot solljus Anslutning av fattning:  
NRFit® enl. ISO 80369-6 

Temperaturgränsvärde Översättning

Se bruksanvisningen Medicinsk produkt
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www.pajunk.com
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