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Οδηγίες χρήσης
Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή 
και για την επιλογή του ασθενούς. 
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες σύμ-
φωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατάσταση της 
τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμβάνονται 
υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης των άλλων προϊόντων. Η από-
φαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές (οι 
οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) υπόκειται στην ευθύνη του χρήστη. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκεών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, εντός 
της ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε άθικτη 
συσκευασία

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

  Προσοχή! 
Μόνο τα προϊόντα με σύνδεσμο  80369-6-είναι συμβατά μεταξύ τους.

 Προσοχή! 
Μην προσπαθείτε σε καμία περίπτωση να συνδέσετε συνδέσμους  80369-6 
με άλλες συνδέσεις.

 Παρακαλώ ανατρέξατε στην τρέχουσα δήλωση συμμόρφωσης για τους αριθμούς 
προϊόντων και το πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών χρήσης.

Το ClampingAdapter είναι ένας προσαρμογέας σύσφιξης που καθιστά εφικτή μια σύνδεση 
. 

Σύνδεση διανομέα Hub: 

Προβλεπόμενη χρήση
Δυνατότητα σύνδεσης για τον καθετήρα χωρίς προσάρτημα.

Rx only
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 Χρόνος παραμονής για το σύστημα συνεχούς λειτουργίας: 7 ημέρες (168 ώρες) 

Ενδείξεις
Συνεχής περιοχική αναισθησία, αναλγησία.
Το ClampingAdapter χρησιμοποιείται μόνο σε σύνδεση με έναν καθετήρα. Για το ίδιο το 
προϊόν δεν υπάρχουν ανεξάρτητες ενδείξεις.

Αντενδείξεις
Μη συμβατή διάμετρος μεταξύ καθετήρα και ClampingAdapter.

Επιπλοκές
Ο καθετήρας δεν εισάγεται πλήρως στο ClampingAdapter, πράγμα που μπορεί να οδη-
γήσει σε εμπλοκή του καθετήρα. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι εφικτή η εφαρμογή αναι-
σθητικού.

 Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τις επιπλοκές που σχε-
τίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκατααστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές θεωρηθούν 
σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία και αφαιρέστε τα 
στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή. 

Προειδοποιήσεις

για αποστειρωμένο προϊόν:

Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή.

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλα 
για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.

Μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση ή επανεπεξεργασία
 –  μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης που επιδι-
ώκει ο κατασκευαστής

 –  προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως αποτέλε-
σμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.

 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 –  μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξικές αντι-
δράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα.
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Περαιτέρω ενδείξεις προειδοποίησης:

1. Αν υπάρχει πρόβλημα στη δυνατότητα ροής, ελέγξτε την ασφάλιση του 
ClampingAdapter.

2. Κατά τη σύνδεση του καθετήρα με το ClampingAdapter, προσέξτε οπωσδήποτε ο 
καθετήρας να εισάγεται στο ClampingAdapter πλήρως μέχρι να τερματίσει (του-
λάχιστον μέχρι τη σήμανση προσανατολισμού). Σε καμία περίπτωση μην εκτελείτε 
έκπλυση πριν από τη σύνδεση!

Εφαρμογή

Εικ. 1

Υπόμνημα: (1) ClampingAdapter, (2) μοχλός σύσφιξης, (3) καθετήρας με σήμανση, 
(4) πώμα σφράγισης

1. Ελέγξτε πρώτα αν ο μοχλός σύσφιξης του ClampingAdapter βρίσκεται στην ανοιχτή 
θέση (2). Εισαγάγετε το εγγύς άκρο του καθετήρα (3) στην ειδική γι' αυτόν τον σκοπό 
οπή του ClampingAdapter.

 Προσέξτε οπωσδήποτε ο καθετήρας να εισαχθεί σωστά μέχρι τέρμα. Γι' αυτόν τον σκοπό, 
η εγγύς σήμανση (3) χρησιμεύει ως βοήθημα προσανατολισμού.

Εικ. 2

2. Κλείστε το ClampingAdapter πιέζοντας τον μοχλό σύσφιξης. Το κλείσιμο με ασφάλιση 
γίνεται αντιληπτό με ένα ηχηρό και αισθητό "κλικ".
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Εικ. 3

Αν ο καθετήρας δεν εδράζεται με ασφάλεια στο ClampingAdapter, αποσυνδέστε το 
ClampingAdapter με μικρή καταβολή δύναμης και επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

3. Αφαιρέστε το πώμα σφράγισης για να συνδέσετε το φίλτρο. 

Εικ. 4

4. Συνδέστε το φίλτρο (5) και αρχίστε την έγχυση.

Εικ. 5

Συνθήκες λειτουργίας/αποθήκευσης

Περιορισμός θερμοκρασίας +10 °C έως +30 °C

Όρια υγρασίας 20 % έως 65 %

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 

Φύλαξη σε ξηρό μέρος
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Γενικές πληροφορίες
Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες περί επι-
κίνδυνων ουσιών 

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου 
κατοικεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, Γερμα-
νία.

Υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη σήμανση

Κατασκευαστής Μη πυρογόνο

Χρήση μέχρι... Rx only Χορηγείται μόνο με συνταγή γιατρού 
(ο Ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει 
τη συσκευή αυτή στην πώληση από 
ιατρό ή με εντολή ιατρού.)Αριθμός είδους

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο Συμβουλή

Όχι επαναποστείρωση Πληροφορία

Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί 
βλάβη η συσκευασία Το προϊόν συμμορφώνεται με 

τις ισχύουσες απαιτήσεις που 
ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία 
εναρμόνισης και παρακολουθείται από 
κοινοποιημένο οργανισμό

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

Όρια υγρασίας

Μην επαναχρησιμοποιείτε PHT Δεν περιέχει φθαλικά άλατα (συμφ. με 
παρ. 7.5 παραρτήματος l 93/42/ΕΟΚ)

Προσοχή Δεν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό 
καουτσούκ ως συστατικό στην 
κατασκευή αυτού του προϊόντοςΗμερομηνία κατασκευής

Κωδικός παρτίδας Ποσότητα

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία Σύνδεση διανομέα Hub :  
NRFit® nach ISO 80369-6

Περιορισμός θερμοκρασίας Μετάφραση

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης ιατρική συσκευή
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Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
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Το   
είναι εμπορικό σήμα της 
GEDSA, και χρησιμοποιείται με 
την άδειά της.
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