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Brugsanvisning
Obs!

  Læs følgende informationer og betjeningsvejledning omhyggeligt. 
Rx only  Udstyret må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til denne 

brugervejledning.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, udstyret bruges på, og for udvælgel-
sen af patienter. 
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugervejledningen gør garantien ugyldig og brin-
ger patientens sikkerhed i fare.
Hvis udstyret bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugervejledninger. Det er 
brugerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere udstyr fra forskellige produ-
center (hvor de ikke udgør behandlingsenheder). 

Udstyret må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til mis-
tanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun udstyr, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile udløbs-
dato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Beskrivelse af udstyret/ kompatibilitet
  OBS! 
Kun produkter med   80369-6 konnektor er kompatible med hinanden.
 OBS! 
Forsøg under ingen omstændigheder at forbinde  80369-6-konnektorer 
med andre tilslutninger.
Produktnumrene og omfanget af denne brugsanvisning fremgår af den aktu-
elle overensstemmelseserklæring.

ClampingAdapter er en klemmeadapter, der gør  tilslutning mulig. 

Navtilslutning 

Tilsigtet anvendelse
Tilslutningsmulighed for det navløse kateter.

 Anvendelsestid for det kontinuerlige system: 7 dage (168 timer)

Rx only
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Indikationer
Kontinuerlig regional anæstesi, analgesi
ClampingAdapter anvendes kun i forbindelse med et kateter. Produktet i sig selv 
har ingen selvstændig indikation.

Kontraindikationer
Inkompatibel diameter mellem kateter og ClampingAdapter.

Komplikationer
Kateteret bliver ikke helt anlagt i ClampingAdapter, hvilket kan føre til, at katete-
ret klemmes. Derfor er er en anvendelse af anæstetikum ikke mulig.

 Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af udstyret, skal hospitalets/ 
klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller hvis de 
anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren standses med 
forsigtighed, og de invasive udstyrskomponenter skal fjernes fra patienten.

Advarsler
for sterilt produkt:

Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

Udstyret må under ingen omstændigheder genbruges!
Udstyret må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til genbe-
handling eller resterilisering.
Udstyret er ikke beregnet til genbehandling eller resterilisering.

Uautoriseret genbrug eller genbehandling
 –  kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde 
tiltænkt.
 –  giver en signifikant risiko for krydsinfektion/ -kontamination som følge 
af potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
 – er der risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
 –  kan få materialer til at gå i stykker og forår-
sage endotoksiske reaktioner på grund af resterne. 



4

D
an

sk yderligere advarselsindikationer:

1. Hvis gennemstrømningen kompromitteres, skal du kontrollere ClampingA-
dapterens lås.

2. Når du tilslutter kateteret til ClampingAdapter, skal du sørge for at anlægge 
kateteret helt i ClampingAdapteren indtil det stopper, (hvilket vil sige mindst 
til orienteringsmærket). Skyl aldrig før tilslutning!

Anvendelse

Figur 1

Tegnforklaring: (1) ClampingAdapter, (2) klemarm, (3) Kateter med markør, (4) 
låsekappe
Kontrollér først om ClampingAdapterens klemarm er i åben position (2). Før 
den proksimale kateterende (3) ind i den dertil beregnede åbning på Clam-
pingAdapteren.

 Sørg for, at kateteret føres rigtigt gennem anslaget. Den proksimale markør (3) 
fungerer som orienteringshjælp til dette.

Figur 2

2 Luk ClampingAdapteren ved at trykke på klemarmen. Sikker lukning høres 
med et klart og tydeligt "klik".
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Figur 3

Hvis kateteret ikke sidder sikkert i ClampingAdapteren, løsnes klemadapteren 
ved brug af meget lidt kraft, og trin 1 og 2 gentages.

Låsekappen fjernes, og filteret tilsluttes. 

Figur 4

4. tilslut filtret (5), og start injektionen.

Figur 5

Drifts-/opbevaringsforhold

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighed 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys

Opbevares tørt
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Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Pyrogenfri

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.

Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Pyrogenfri

Udløbsdato Rx only Receptpligtig (Produktet må kun 
anvendes af kvalificeret medi-
cinsk personale i henhold til sit 
formål.)Katalognummer

Steriliseret med ethylenoxid Tip

Må ikke steriliseres på ny Information

Må ikke anvendes, hvis emballagen 
er beskadiget Produktet er i overensstemmelse 

med de gældende krav, der er 
angivet i EU‘s harmoniserings-
lovgivning, og monitoreres af et 
bemyndiget organ

Opbevares tørt

Luftfugtighed

Må ikke genbruges
PHT

Indeholder ingen phtalater  
(i henhold til stk. 7.5 i tillæg l 
93/42/EØF)OBS!

Fremstillingsdato Indeholder ikke latex

Batchkode Styktal

Beskyttes mod sollys Ansats konnektivitet:  
NRFit® iht. ISO 80369-6

Temperaturbegrænsning Oversættelse

Se brugsanvisningen medicinsk udstyr
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