
Minimally Invasive Surgery

Trocars/Obturators



2

Ee
st

i

Kasutusjuhend
Eriteade

 Palun lugege tähelepanelikult järgmist informatsiooni ja kasutusjuhendit! 
Rx only Hoiatus: vastavalt föderaalseadustele (USA) on selle seadme müümine lubatud 

ainult arsti poolt või tema korraldusel.

PAJUNK® ei soovita ühtegi konkreetset ravimeetodit. Seadme kasutamise ja pat-
sientide valimise eest vastutab professionaalne meditsiinipersonal. 
Seadme kasutamisel tuleb lisaks antud kasutusjuhendile lähtuda ka asjakohasest 
erialakirjandusest ja hetke parimatest teadmistest.
Kasutusjuhendi mittejärgimine muudab garantii kehtetuks ning seab ohtu pat-
siendi turvalisuse.
Seadme kasutamisel koos teiste toodetega tuleb arvestada toodete kokkusobivu-
sega ning teiste toodete kasutusjuhenditega. Erinevatelt tootjatelt pärit seadmete 
kooskasutamise eest (kui ei ole tegemist ühise üksusega) vastutab kasutaja. 

Seadme kasutamine on keelatud, kui kahtlustatakse seadme puudulikkust või 
riket.

Seadme kirjeldus/kokkusobivus
 1287-92-xx Standardne kolmnurkse otsaga troakaar

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Troakaar 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

Bariaatriline troakaar (lõpus „B“) 3  mm; 5,5mm; 5,8  mm; 7  mm; 
11 mm; 12,5 mm

150 mm

Lühike troakaar (lõpus „S“) 5,5  mm; 5,8  mm; 11  mm; 
12,5 mm; 15 mm

80 mm

Pikk troakaar (lõpus „L“) 5,5 mm; 11 mm; 12,5 mm; 15 mm 120 mm

 1287-93-xx Standardne koonusekujulise otsaga troakaar

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Troakaar 3  mm; 5  mm; 5,5  mm; 5,8  mm; 

10 mm; 11 mm; 12,5mm; 15 mm
100 mm

Bariaatriline troakaar (lõpus „B“) 11 mm; 12,5 mm 150 mm

Lühike troakaar (lõpus „S“) 5,8 mm; 11 mm; 12,5 mm 80 mm

Pikk troakaar (lõpus „L“) 11 mm; 12,5 mm 120 mm
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Pikendatud koonusekujulise otsaga 
troakaar

5,5 mm; 5,8 mm; 11 mm 100 mm

 1287-96-xx Laiendav troakaar PROTECT

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Troakaar 5,5 mm; 5,8 mm; 11 mm; 12,5 mm 100 mm

Lühike troakaar (lõpus „S“) 5,5 mm; 5,8 mm  80 mm

Pikk troakaar (lõpus „L“) 11 mm 120 mm

Kitseneva otsaga troakaar (lõpus 
„Y“)

11 mm 100 mm

 1287-94-xx Obturaator "Hasson"

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Obturaator 3  mm; 5  mm; 5,5  mm; 5,8  mm; 

8 mm; 10 mm; 11 mm; 12,5 mm
100 mm

Bariaatriline obturaator (lõpus 
„B“)

5,5 mm; 5,8 mm; 11 mm; 12,5 mm 150 mm

Lühike obturaator (lõpus „S“) 10 mm  80 mm

Pikk obturaator (lõpus „L“) 11 mm; 12,5 mm 120 mm

 1285-94-xx Nüri obturaator dilatatsiooniballooni jaoks

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Obturaator 11 mm; 12,5 mm 105 mm

 1285-96-xx Nüri obturaator rõngas-ankur ballooni jaoks

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Obturaator 5,8 mm; 11 mm; 12,5 mm 105 mm

 1285-97-xx Lühike nüri obturaator lühikese rõngas-ankur ballooni jaoks

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Obturaator 11 mm 80 mm

 1285-98-xx Nüri obturaator PROTECT rõngas-ankur ballooni jaoks

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Obturaator 5,8 mm 100 mm

 1285-95-xx Nüri obturaator strukturaalse ballooni jaoks

Mudel Instrumendi diameetrid Ø Tööpikkus
Obturaator 11 mm 105 mm
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Tootenumbrid ning selle kasutusjuhendi ulatuse leiate kehtivast vastavusdek-
laratsioonist.

Ühilduvus - troakaarid / obturaatorid
Troakaarisüsteemi moodustavad 
troakaari ümbris ja troakaar

Troakaarid/obturaatorid (1287-90-xx, 
1287-92-xx, 1287-93-xx, 1287-94-xx) on 
kokkusobivad kõikide sama diameetriga 
troakaari ümbristega (1287-21-xx, 1287-
13-xx, 1287-26-xx, 1287-10-xx).

EcoBallon ja obturaator   moo-
dustavad balloonisüsteemi

Obturaatorid (1285-9x-xx) on kokkuso-
bivad kõikide sama diameetri ja pikkusega 
EcoBallonidega (1285-xx-xx).

 Instrumendi kasulik tööaeg sõltub paljuski instrumendi hoolikast käsitlemisest 
ning asjakohaste hooldamise ning säilitamise võtete läbiviimisest.

Ettenähtud kasutus
Patsiendi kehasse lõike tegemine / kudede eraldamine operatsioonivälja endoskoo-
pide ja endoskoopiliste tarvikute kehasse sisestamiseks.

Näidustus
Laparoskoopia üldkirurgias, günekoloogias ja uroloogias ning Hassoni protse-
duur (avatud laparoskoopia)

Vastunäidustused
Seadme kasutamine on keelatud, kui esineb materjalide kokkusobimatus ja/või 
teadaolev interaktsioon.

Ebatäpse asetuse korral veresoone vigastus, ebapiisav kõhu täitumine, ebatava-
line vaagna anatoomia, äärmuslik jõud läbistamise ajal, nakkus, koagulatsioo-
nihäired.

Tüsistus
Ebaselge pneumoperitoneum, leke, raskused gaasidega, koetrauma (kõhuaort), 
mehaaniline inokulatsioon, torkekoha nakkus; tingituna troakaari suuremast ja 
sügavamast läbistamisest on ülekaalulistel patsientidel tüsistuste tekke tõenäo-
sus suurem.

 Kasutajad peavad patsiente informeerima protseduuriga kaasnevatest sage-
damatest tüsistustest.
 Kui seadme kasutamise ajal tekivad tüsistused, siis järgige oma organisat-
siooni eeskirju. Kui seejärel tüsistused ei lahene või kui tegemist on tõsiste või 
ravimatute tüsistustega, peatage protseduur ettevaatlikult ja eemaldage inva-
siivsete vahendite osad patsiendist.
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Hoiatused

korduvkasutatava toote puhul:
1.  Jälgige tingimata, et kõik meditsiinilised tooted, mida ei ole steriilselt tarni-

tud, puhastatakse ja steriliseeritakse enne esimest kasutamist!
2. Puhastage saastunud instrument kohe pärast iga kasutamist (vt "Etteval-

mistus enne masinpuhastust")!
3.  Enne iga kasutamist peab toode läbima visuaalse ja funktsionaalse testi.
4. Kõrvaldage ja asendage kahjustatud või vigased instrumendid.

kasutamisel:
1. Jälgige eriti just adipoossete patsientide ja laste puhul, et valitud tooted vas-

taksid sobivatele mõõtudele (läbimõõt, pikkus).
2. Sama tüüpi seadme pikemaajalist kasutamist peab kumulatiivselt hindama 

vastavalt meditsiiniseadmetele kohaldatavale seadusandlusele ka pärast 
seadme välja vahetamist või asendamist.

lisahoiatused:
1. kui kasutate mitut komponenti, siis enne kasutamist tutvuge nende tööga, 

kontrollides ühendusi ning läbilaskeid.
2. Verega nakkavate patogeenide kokkupuute riski tõttu peab seadme kasu-

tamisel ning kõrvaldamisel regulaarselt jälgima vere ning kehavedelikega 
töötamise üldisi ettevaatusabinõusid.

Kasutamine
1. Vajadusel tehke enne troakaari sisestamist lõige. Lõike suurus oleneb troa-

kaari suurusest.
2. Lükake troakaari kõhuseina all edasi. 

Kokkupanek / lahti võtmine
Selles kasutusjuhendis kirjeldatud troakaarid ja obturaatorid ei koosne mitmest 
osast ning seega ei vaja kokkupanekut ega lahti võtmist.  Siiski, neid kasutatakse 
troakaari- või balloonisüsteemi osadena. Palun lugege vastavat kasutusjuhendit.

Ümbertöötlemine
Üldised märkused

 Saastunud instrumentidega töötades järgige kutseühingu ja samaväärsete 
organisatsioonide juhiseid isikukaitse tagamiseks. Kandke sobivaid kaitseva-
hendeid ja tagage piisav vaktsineerimiskaitse.
 Nakkusoht: Instrumentide ebaõige puhastamine võib seada patsiendid, kasutajad 
ja kolmandad isikud nakkusohtu ning kahjustada instrumendi toimimist.
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 Kui kahtlustatakse või on teada, et patsient põeb Creutzfeldt-Jakobi tõbe või 
muud prioonihaigust, tuleb instrument pärast ühekordset kasutamist hävitada 
vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.
 Igal juhul jälgige kasutaja / operaatori / kesksteriliseerimise juures kinnitatud 
protseduure, rajatisi ja seadmeid ning kontrollige, kas need vastavad siin esita-
tud teabele.
 Lahuste ettevalmistamisel ja kasutamisel tuleb järgida kemikaalide tootjate 
esitatud teavet kontsentratsiooni ja toimeaja kohta. Selle eiramisel võib instru-
ment kahjustada saada.

Lisateavet instrumentide ümbertöötlemise kohta leiate veebisaidilt www.a-k-i.org

Esmane ravi kasutamiskohas
Kui instrument on saastunud, tuleb see alati kohe pärast kasutamist puhastada.
Materjali kuivamise ja nakkumise vältimiseks instrumendi külge tuleb suurem 
mustus, söövitavad lahused ja ravimid kohe pärast ravimi manustamist maha püh-
kida ja puhtaks pesta (kuivkäitlemine). 

Transport
Transpordiks kasutage ümbertöötlemiseks sobivaid transpordikonteinereid, et 
välistada oht või saastumine kolmandate osapoolte poolt.
Võimaluse korral tuleks eelistada kuivkäitlemist. Vältida tuleb pikki seisuaegu.

Ettevalmistus enne masinpuhastust
Saastunud instrumendid tuleb kohe pärast kasutamist ümbertöödelda. Kui inst-
rumendi puhul on tegemist mitmeosalise tootega, tuleb see eraldi osadeks lahti 
võtta.

Pealispindade eelpuhastus:
Eemaldage instrumendi pinnalt kogu nähtav saastatus või suurem mustus, 
tehes seda harja (mitte terasharja) või käsna abil jooksva külma vee all (<40 ° C, 
joogivee kvaliteet).

Õõnsuste/ luumenite eelpuhastus:
Puhastage instrumendi töökanalid, luumenid ja õõnsused jooksva külma vee all 
(<40 ° C) sobiva harjaga (mitte terasharjaga). Loputage vahesid, pilusid ja õõn-
susi umbes 10 sekundit veesurvepüstoliga ja vajadusel loputusotsikuga.

Käsitsi puhastamine / käsitsi desinfitseerimine
Käsitsi desinfitseerimine pole vajalik.

 Hoiatus: Ainult käsitsi puhastamine pole lubatud. Pärast käsitsi eelpuhastust 
tuleb alati läbi viia mehaaniline puhastus ja desinfitseerimine.
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Mehaaniline puhastus ja desifnitseerimine
Puhastage ja desinfitseerige instrumente ainult sobivas puhastus- ja desinfitsee-
rimisseadmes (RDG).
Puhastage termostabiilsed instrumendid Vario TD programmiga.
PAJUNK® on valideerinud ja heaks kiitnud järgmised puhastus- ja desinfitseeri-
misprotseduurid vastavalt DIN EN ISO 17664 või DIN EN ISO 15883:

• Vario TD järgmiste protsessiparameetritega:
• 1 minutine eelpuhastus külma kraaniveega, joogivee kvaliteet <40 °C
• Tühjendamine
• 3 minutine eelpuhastus külma kraaniveega, joogivee kvaliteet <40  C
• Tühjendamine

Neodisher® Mediclean forte kasutamisel:
• 10-minutiline puhastamine temperatuuril 55 (+5/-1)  °C, annus vastavalt 

järgmisele tabelile ja deioniseeritud vesi

Neodisher® MediZym kasutamisel:
• 10-minutiline puhastamine temperatuuril 45 (+5/-1) °C, annus vastavalt 

järgmisele tabelile ja deioniseeritud vesi 
• Tühjendamine
• 3 minutit loputamist deioniseeritud veega (<40 °C)
• Tühjendamine
• 2 minutit loputamist deioniseeritud veega (< 40 °C)
• Tühjendamine
• 5 minutit termilist desinfitseerimist temperatuuril 93 (± 2) °C (A0 väär-

tus 3000) ja deioniseeritud veega
• Tühjendamine
• 30-minutiline automaatne kuuma õhuga kuivatamine temperatuuril > 

60 °C (pesuruumis)

Kemikaal Valmistaja Kategooria pH-väärtus Doseering
Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Leeliseline 
puhastusvahend

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

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Ensümaatiline 
puhastusvahend

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

* Andmed vastavalt tootja andmelehele

Ühendage üksikdetailid luumenite ja kanalitega otse pesu- ja desinfitseerimis-
seadme külge. Mitte demonteeritav instrumentaarium koos puhastuskanaliga, 
kui see on olemas, tuleb luumenite puhastamiseks ühendada otse Luer luku 
kinnitusega puhastus- ja desinfitseerimisseadme spetsiaalsesse sisestisse. 
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Puhastusprogrammi valimisel pöörake tähelepanu puhastatava instrumendi 
valmistamiseks kasutatud materjalile (nt meditsiiniliste instrumentide puhul 
roostevaba teras, kroomviimistlus, alumiinium).

Igal juhul järgige seadme tootja ja puhastusvahendi tootja juhiseid.

Kuivatamine

Pärast puhastamist võib olla vaja seadet käsitsi kuivatada.

Tehniline järelevalve, kontroll ja hooldus
Laske instrumentidel jahtuda toatemperatuurini.
Kontrollige puhastatud ja desinfitseeritud instrumenti visuaalselt, pöörates seal-
juures tähelepanu selle puhtusele, täielikkusele, kahjustustele ja kuivusele.
Kui selle kontrolli käigus tuvastatakse määrdumist või sadestumisi, tuleb instru-
mendile teha veel üks täielik puhastus- ja desinfitseerimisprotseduur. 
Kui leiate kontrolli käigus instrumendi juures kahjustatud, mittetäielikke, kor-
rodeerunud, painutatud, purunenud, pragunenud, kulunud osi, tuleb need 
eemaldada ja välja vahetada.
Jääkniiskuse olemasolul kuivatage instrument uuesti.
Kahjustatud või puuduva kroomikattega instrumente ei tohi kasutada. 

 PAJUNK® soovitab võimalikult pika kasutusaja nimel instrumentide hoolikat ja 
heaperemehelikku käsitsemist ning selle kasutusjuhendi tingimusteta järgimist. 
Seadme eluiga sõltub suurel määral hoolikast käsitsemisest, nagu ka vastavate 
hooldus- ja kontrollmeetmete läbiviimisest.

Pakendamissüsteem
Kasutage ainult üldtuntud ja tunnustatud pakendisüsteeme vastavalt EN 868 
osa 2-10, EN ISO 11607 osa 1 + 2, DIN 58953.
Steriliseerimine

 Hoiatus: Kui kahtlustatakse või on teada, et patsient põeb Creutzfeldt-Jakobi 
tõbe või muud prioonihaigust, tuleb instrument pärast ühekordset kasutamist 
hävitada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

PAJUNK® on valideerinud ja heaks kiitnud järgmise steriliseerimisprotseduuri:

Auruga steriliseerimine
Täielikult kokkupandud instrument tuleb steriliseerida valideeritud auruga steri-
liseerimise protseduuri teel (nt steriliseerimisseade vastavalt DIN EN 285 ja vali-
deeritud vastavalt DIN EN 17665-1).
Fraktsioneeritud vaakummeetodi kasutamisel viiakse steriliseerimine läbi vasta-
valt programmile 134 °C/ 3 bar minimaalse hoidmisajaga 5 minutit (vastavalt 
Robert Kochi instituudi ja Saksamaa föderaalse ravimite ja meditsiinitoodete 
instituudi soovitustele). Kuivamisaeg on 30 minutit.
Enne taaskasutamist laske seadmetel/ instrumentidel jahtuda toatemperatuurini.
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Pärast auruga steriliseerimist hoidke instrumente ainult sobivates, selleks ette 
nähtud mahutites.

Transport kasutamiskohta
Kasutage transpordiks sobivaid transpordisüsteeme.

Ümbertöötlemise piirang
Toote eluea lõppu määravad põhimõtteliselt kulumine, kasutamisest põhjusta-
tud kahjustused, ettevaatlik käsitsemine ja asjakohane ladustamine.
Sagedane ümbertöötlemine vastavalt tootjapoolsetele ümbertöötlemisjuhistele 
ei mõjuta instrumentide jõudlust.

Parandamine
Garantiiperioodi jooksul või kasutaja kulul  PAJUNK®-ile parandusse saadetavad 
tooted tuleb enne tagasisaatmist põhjalikult puhastada ja steriliseerida. Steriilsus 
tuleb märkida kaaskirjale või pakendile.

Kasutamise ning säilitamise tingimused

Temperatuuri piirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskuse piirang 20 % kuni 65 %

Hoida päikesevalguse eest 

Hoida kuivas

Üldinformatsioon
Seadmed toodetakse vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlike ainete 
juhistele.

 Seadme kasutamise ajal juhtunud tõsistest õnnetustest tuleb teavitada tootjat 
ning kasutaja ja/või patsiendi riigi vastavaid institutsioone.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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Etikettidel kasutatavad sümbolid

Tootja Lugege kasutusjuhendit

Kataloogi number Rx only
Hoiatus: vastavalt föderaalseadu-
stele (USA) on selle seadme müü-
mine lubatud vaid arsti poolt või 
tema korraldusel.

Kahjustatud pakendi korral mitte 
kasutada

Hoida kuivas Nõuanne

Õhuniiskuse piirang Informatsioon

Hoiatus Toode vastab Euroopa harmonee-
ritud õigusaktidega määratud 
nõueteleTootmise kuupäev

Partiikood Kogus

Mittesteriilne Tõlge

Hoida päikesevalguse eest Meditsiiniseade

Temperatuuri piirang
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