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Инструкции за употреба
Специално предупреждение

 Прочетете внимателно следната информация и инструкции за работа! 
Rx only Внимание: Федералният закон ограничава продажбата на това устрой-

ство от или по поръчка на лекар.

PAJUNK® не препоръчва определен метод за лечение. Професионалният 
медицински персонал е отговорен за начина, по който се използва устрой-
ството, и за избора на пациент. 
В допълнение към тези инструкции за употреба може да се използва нуж-
ната информация съгласно съответната специализирана литература и 
съвременното технологично ниво и знания.
Неспазването на инструкциите за употреба анулира гаранцията и предста-
влява риск за безопасността на пациента.
При използване в комбинация с други продукти е важно да се имат пред-
вид информацията за съвместимост и инструкциите за употреба на другите 
продукти. Решението относно комбинираната употреба на устройства от 
различни производители (ако те не представляват комплекти за лечение) е 
отговорност на потребителя. 

 Устройството не трябва да бъде използвано при никакви обстоя-
телства, ако има основателни причини да се предполага, че има 
дефект или повреда.

Описание на устройството/съвместимост
 1287-92-xx Стандартен троакар с триъгълен връх

Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 
дължина

Троакар 2 mm; 3 mm; 5 mm; 5.5 mm; 
5.8 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 
10 mm; 11 mm; 12.5 mm; 15 mm

100 mm

Бариатричен троакар 
(„В“ накрайник)

3 mm; 5.5 mm; 5.8 mm; 7 mm; 
11 mm; 12.5 mm

150 mm

Къс троакар („S“ накрайник) 5.5 mm; 5.8 mm; 11 mm; 12.5 mm; 
15 mm

80 mm

Дълъг троакар („L“ накрайник) 5.5 mm; 11 mm; 12.5 mm; 15 mm 120 mm
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 1287-93-xx Стандартен троакар с конусовиден връх
Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 

дължина
Троакар 3 mm; 5 mm; 5.5 mm; 5.8 mm; 

10 mm; 11 mm; 12.5 mm; 15 mm
100 mm

Бариатричен троакар 
(„В“ накрайник)

11 mm; 12.5 mm 150 mm

Къс троакар („S“ накрайник) 5.8 mm; 11 mm; 12.5 mm 80 mm
Дълъг троакар („L“ накрайник) 11 mm; 12.5 mm 120 mm
Троакар с удължен конусовиден 
връх

5.5 mm; 5.8 mm; 11 mm 100 mm

 1287-96-xx Дилатиращ троакар PROTECT
Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 

дължина
Троакар 5.5 mm; 5.8 mm; 11 mm; 12.5 mm 100 mm
Къс троакар („S“ накрайник) 5.5 mm; 5.8 mm  80 mm
Дълъг троакар („L“ накрайник) 11 mm 120 mm
Островърх троакар („Y“ 
накрайник)

11 mm 100 mm

 1287-94-xx Hasson обтуратор
Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 

дължина
Обтуратор 3 mm; 5 mm; 5.5 mm; 5.8 mm; 

8 mm; 10 mm; 11 mm; 12.5 mm
100 mm

Бариатричен обтуратор 

(„В“ накрайник)

5.5 mm; 5.8 mm; 11 mm; 12.5 mm 150 mm

Къс обтуратор („S“ накрайник) 10 mm  80 mm
Дълъг обтуратор („L“ накрайник) 11 mm; 12.5 mm 120 mm

 1285-94-xx Тъп обтуратор за дилатационен балон
Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 

дължина
Обтуратор 11 mm; 12.5 mm 105 mm
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 1285-96-xx Тъп обтуратор за балон със задържащ пръстен
Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 

дължина
Обтуратор 5.8 mm; 11 mm; 12.5 mm 105 mm

 1285-97-xx Къс тъп обтуратор за балон със задържащ пръстен
Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 

дължина
Обтуратор 11 mm 80 mm

 1285-98-xx Тъп обтуратор за балон със задържащ пръстен 
PROTECT

Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 
дължина

Обтуратор 5.8 mm 100 mm

 1285-95-xx Тъп обтуратор за структурен балон
Модел Диаметри на инструмента Ø Работна 

дължина
Обтуратор 11 mm 105 mm

За продуктовите номера и обхвата на инструкциите за употреба 
вижте настоящата декларация за съответствие.

Съвместимост – троакари/обтуратори
Ръкав за троакар + троакар 
образуват троакарна система

Троакарите/обтураторите (1287-90-
xx, 1287-92-xx, 1287-93-xx, 1287-94-
xx) са съвместими с всички ръкави за 
троакари (1287-21-xx, 1287-13-xx, 1287-
26-xx, 1287-10-xx) със същия диаметър.

EcoBallon + обтуратор образуват 
системата на балона

Обтураторите (1285-9x-xx) са 
съвместими с всички EcoBallon (1285-
xx-xx) с еднакъв диаметър и дължина.

 Полезният живот на инструмента зависи до голяма степен от вни-
мателното използване и полагане на съответните грижи и мерки 
за поддръжка.

Предназначение
Правене на разрези в тялото на пациента/отделяне на тъкан, за да се поз-
воли поставянето на ендоскопите и ендоскопските аксесоари в оперираната 
област.
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Показания
Лапароскопия в общата хирургия, гинекологията и урологията както и 
Hasson техника (открита лапароскопия)

Противопоказания
В никакъв случай устройството не трябва да бъде използвано при 
несъвместимост на материалите и/или известни взаимодействия.

Нараняване на кръвоносен съд при неточно поставяне, недостатъчна 
коремна инсуфлация, анормална анатомия на таза, прекомерна сила по 
време на вкарването, инфекция, съсирване, нарушения.

Усложнение
Несигурен пневмоперитонеум, изтичане, затруднено отделяне на газове, 
нараняване на тъканта (коремната аорта), механична инокулация, перфо-
рация, инфекция на областта; при пациентите с наднормено тегло същест-
вува по-голям риск от усложнения вследствие на увеличеното и по-дълбоко 
проникване на троакара.

 Потребителите трябва да информират пациентите за усложне-
ния, обикновено свързани с процедурата.
 Ако възникнат усложнения по време на използване на устройството, 
следвайте протоколите на Вашата организация. Ако това не 
помогне за овладяване на усложненията или ако те са сериозни или 
нелечими, внимателно спрете процедурата и извадете инвазив-
ните части на устройството от пациента.

Предупреждения

при продукт за многократна употреба:
1.  Непременно се уверете, че преди първата употреба всички 

медицински продукти, които не са доставени в стерилно със-
тояние, първо са почистени, а след това са стерилизирани!

2. Подгответе контаминирания инструмент незабавно след всяка 
употреба (вижте "Подготовка преди машинното почистване")!

3.  Продуктът трябва да бъде подложен на проверка чрез оглед и функ-
ционална проверка преди всяко използване.

4. Повредени или неизправни инструменти трябва да бъдат отделени и 
сменени.

в приложението:
1. При адипозните пациенти и децата особено внимавайте за избора на 

продукти с подходящите размери (диаметър, дължина).
2. Обърнете внимание, че продължителната употреба на устройство от 
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един и същи вид трябва да бъде оценена кумулативно, както е опи-
сано в законодателството за медицинските устройства, дори и след 
като устройството е било сменено или заменено.

допълнителни предупредителни указания:
1. Когато използвате множество компоненти, запознайте се с тяхното 

действие преди употреба, като проверите връзките и тръбите.
2. Трябва редовно да вземате общи предпазни мерки при работа с кръв 

и телесни течности, когато използвате или унищожавате устройството, 
поради риск от контакт с пренасяни по кръвен път патогени.

Последователност на използване
1. Ако е необходимо, направете разрез, преди да поставите троакара. 

Разрезът зависи от размера на троакара.
2. Преместете напред под коремната стена. 

Сглобяване/разглобяване
Троакарите и обтураторите, описани в тези инструкции за употреба, са 
инструменти, състоящи от една част, които не изискват сглобяване/разгло-
бяване.  Те обаче се използват като част от троакарни или балонни сис-
теми. Моля, вижте съответните инструкции за употреба.

Обработване
Общи указания

 По време на всяка работа върху контаминирани инструменти спаз-
вайте правилата на работническия профсъюз и подобни организа-
ции по отношение на личната сигурност. Носете подходящо пред-
пазно оборудване и се погрижете за достатъчна сигурност по отно-
шение на имунизациите.
 Опасност от инфекции: Чрез неправилно обработване на инструмен-
тите пациентите, потребителите и други лица могат да бъдат изло-
жени на опасност от инфекция, а функционалността на инструмента 
да бъде затруднена.
 Ако има подозрение за или наличие на болестта на Кройцфелд-Якоб 
или друго прионно заболяване, инструментът трябва да се изхвърли 
след еднократна употреба съгласно специфичните за страната 
изисквания.
 Във всеки случай спазвайте при ползвателя/потребителя валидира-
ните процеси, съоръжения и уреди при центалната стерилизация и 
проверете същите за съвместимост със зададените тук стой-
ности.
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 При прилагане и употреба на разтвори предоставените от производи-
теля на химикалите стойности за концентрация и време на действие 
трябва да се спазват. Чрез неспазването им инструментът може да 
бъде повреден.

Още информация за подготовката на инструмента ще намерите на 
www.a-k-i.org

Първи действия на мястото на употреба
В случай че инструмент бъде замърсен, то трябва да бъде почистен непо-
средствено след употреба.
За да бъдат предотвратени засъхване и залепване на материал по инстру-
мента, груби замърсявания, корозивни разтвори и лекарства напр. да бъдат 
отстранени чрез почистване и измиване след администриране на лекарството 
(сухо премахване на заърсявания). 

Транспорт
За транспорт към обработването използвайте подходящи транспортни 
контейнери, за да избегнете застрашаване или контаминация от страна на 
трети лица.
Където е възможно, за предпочитане е сухо премахване на замърсявани-
ята. Продължителна експлоатация трябва да се избягва.
Подготовка преди машинното почистване
Контаминираните инструменти трябва да се подготвят незабавно след упо-
треба. Ако при инструмента става дума за продукт с повече съставни части, 
то той трябва да се разглоби на съставни части.
Предварително почистване на повърхностите:
Отстранете видими контаминанти или груби замърсявания чрез използ-
ването на четка (не трябва да бъде метална четка) или гъба под течаща 
студена вода (<40°C, качество на питейна вода) от повърхността на инстру-
мента.
Предварително почистване на кухи пространства/лумени:
Почистете работните канали, лумени или кухи пространства на инстру-
мента под течаща студена вода (<40°C) с помощта на подходяща четка 
(не трябва да бъде метална четка). Изплактене луфтове, прорези и кухи 
пространства за приблизително 10 секунди с пистолет за водно налягане и 
при възможност с приставка за изплакване.
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Ръчно почистване/ръчна дезинфекция
Не е необходима ръчна дезинфекиця.

 Предупреждение: Изцяло ръчно почистване не е допустимо. След 
ръчно предварително почистване винаги трябва да бъде извършено 
машинно почистване и дезинфекция.

Машинно почистване/машинна дезинфекция
Почистете и дезинфекцирайте инструментариума единствено в подходящ 
уред за почистване и дезинфекция.(RDG).
Термоустойчиви инструменти да се почистват с програмата Vario TD.
PAJUNK® валидира и одобри следния процес за почистване и дезинфекция 
в съответствие с DIN EN ISO 17664 съотв. DIN EN ISO 15883.

• Vario TD със следните процесуални параметри:
• 1 минута предварително почистване със студена чешмяна вода, с 

качество на питейна вода <40°C
• Изпразване
• 3 минути предварително почистване със студена чешмяна вода, с 

качество на питейна вода <40°C
• Изпразване

При употреба на Neodisher® Mediclean forte:
• 10 минути почистване при 55 (+5/-1)°C, дозировка в съответ-

ствие със следната таблицата и пречистена вода.

При употреба на Neodisher® MediZym:
• 10 минути почистване при 45 (+5/-1)°C, дозировка в съответ-

ствие със следната таблицата и пречистена вода 
• Изпразване
• 3 минути изплакване с пречистена вода (< 40°C)
• Изпразване
• 2 минути изплакване с пречистена вода (< 40°C)
• Изпразване
• 5 минути термична дезинфекция при 93 (± 2)°C (A0-стойност 3000) 

и пречистена вода
• Изпразване
• 30 минути автоматично изсушаване с горещ въздух при > 60°C (в 

миялното помещение)
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Химикал Прооизводител Категория pH-стойност Дозировка
Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Алкални 
почистващи 
препарати

10,4 - 10,8* 0,5% (5 ml/l)

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Ензимно 
средство за 
почистване

7,6 - 7,7 * 0,5% (5ml/l)

 * Показатели в съответствие с документацията, предоставена от производителя

Свържете отделните части с лумени и канали директно към уреда за 
почистване и дезинфекция. Неразглобяем инструментариум с един почист-
ващ канал, при наличие на такъв, трябва да се свърже директно към прис-
тавката Luer-Lock при специалното включване на уреда за почистване и 
дезинфекция за почистване на лумените. 
При избора на почистваща програма обърнете внимание на това от какъв 
материал е произведен инструментът, който трябва да бъде почистен 
(напр. неръждаема стомана при медицински инструменти, хромирани 
повърхности, алуминий).

Във всеки случай спазвайте указанията на производителя на уреда и 
на производителя на почистващите препарати.

Сушене

След почистването инструментът евентуално трява да бъде изсушен ръчно.
Проверка, поддръжка и грижа
Оставете инструментариумът да се охлади до стайна температура.
Почистеният и дезинфекциран инструмент да бъде проверен на око, като 
при това да се обърне внимание на чистота, пълно комплектоване и изсу-
шеност.
Ако при тази проверка се установят нечистотии или налепи, инструментът 
трябва да бъде подложен на нов процес на измиване и дезинфекция. 
Ако при проверката установите повредени, непълни, корозирали, огънати, 
счупени, с нарушена цялост, износени части на инструмента, то същите 
трябва да бъдат отделени и заменени.
При наличие на остатъчна влажност на инструмента изсушете отново.
Инструменти с повредено или липсващо хромирано покритие не трябва да 
бъдат използвани. 

 PAJUNK® препоръчва внимателно боравене с инструментите, 
както и непременното спазване на тези инструкции за употреба, за 
достигане възможно най-висока продължителност на живот. Про-
дължителността на живот на инструмента зависи до голяма 
степен от внимателното боравене с него, както и от прилагането 
на съответните мерки за грижа и поддръжка.
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Система за опаковане
Χρησιμοποιείτε μόνο τυποποιημένα και επιτρεπόμενα συστήματα συσκευασίας 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 868 μέρη 2-10, EN ISO 11607 μέρη 1+2, DIN 
58953.
Стерилизация

 Предупреждение: Ако има подозрение за или наличие на болестта на 
Кройцфелд-Якоб или друго прионно заболяване, инструментът 
трябва да се изхвърли след еднократна употреба съгласно специ-
фичните за страната изисквания.

PAJUNK® валидира и одобри следния процес на стерилизация:

Стерилизация с пара
Напълно монтираният инструмент трябва да бъде стерилизиран в съответ-
ствие с одобрен стерилизационен процес с пара (напр. стерилизиращ уред 
в съответствие DIN EN 285 и валидиране по DIN EN 17665-1).
Ако се работи с фракционирания вакуумен процес, то стерилизацията 
следва според програмата 134°C/3 bar при минимално време за задърр-
жане от 5 минути (в съответствие с препоръките на "Роберт Кох Институт" 
и нафедералния институт за лекарствени средства и медицински проду-
кти). Времето за изсушаване е 30 минути.
Оставете уредите/инструментите да се охладят до стайна температура 
преди повторната им употреба.
Съхранявайте инструментариума след неговото стерилизиране с пара 
единствено в подходящи, предвидени за целта контейнери.
Транспортиране към мястото на употреба
За транспортиране използвайте подходящи транспортни системи.
Ограничаване на повторната подготовка
Краят на продължителността на живота на продукта се определя прин-
ципно от амортизацията, повреждане чрез употреба, внимателно боравене 
с него и подходящо складиране.
Честа повторна обработка в съответствие с предоставените от производи-
теля инструкции за повторна обработка не оказва влияние върху ефектив-
ността на инструментите.
Ремонт
Продукти, които са изпратени на PAJUNK® в периода на гаранционния срок 
или за сметка на потребителя с цел ремонт, преди изпращането им трябва 
да бъдат основно почистени и стерилизирани. Стерилността трябва да 
бъде отбелязана върху придружаващото писмо или опаковката.
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Условия за употреба и съхранение

Температурна граница +10 °C до +30 °C
Ограничение за 
влажността 20 % до 65 %

Съхранявайте далеч от слънчева светлина 

Съхранявайте на сухо

Обща информация
Устройствата са произведени съгласно глобалните действащи насоки за 
опасни вещества.

 Всеки сериозен инцидент, случил се по време на употребата на 
устройството, трябва да бъде докладван на производителя и на 
съответните власти на държавата, в която пребивава потребите-
лят и/или пациентът.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Гайзин-
ген, Германия.

Ключ към символите, използвани в надписите

Производител Прочетете инструкциите за 
употреба

Каталожен номер Rx only
Внимание: Федералният закон 
ограничава продажбата на това 
устройство от или по поръчка  
на лекар

Не използвайте, ако пакетът е 
повреден
Съхранявайте на сухо Съвет

Ограничение за влажността Информация

Внимание Продуктът е в съответствие 
с действащите изисквания, 
посочени в законодателството на 
Общността за хармонизация

Дата на производство

Партиден код

Нестерилен Количество
Съхранявайте далеч от слънчева 
светлина Превод

Температурна граница медицинско устройство
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