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Kasutusjuhend
Eriline tähelepanu

  Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhiseid hoolikalt läbi! 
Rx only  Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-

tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja. 
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvus avaldust. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda otsustada. 

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
sus staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ ühilduvus
  Tähelepanu! 
Ainult tooted koos  80369-6-konnektoriga ühilduvad omavahel.
 Tähelepanu! 
Ärge mingil juhul üritage  80369-6 konnektoreid ühendada teiste ühen-
dustega.
 Tootenumbrid ja selle kasutusjuhendi ulatus on esitatud kehtivas vastavusdek-
laratsioonis.

Klamberadapter on pingutusadapter, mis võimaldab luua  ühendust. 

Otsade ühenduvus: 

Sihtotstarve
Ühendamisvõimalus otsikuta kateetrile.

 Pideva süsteemi viibeaeg: 7 päeva (168 h) 

Rx only



3

Ee
st

i k
ee

lNäidustused
Pidev regionaalne anesteesia, analgeesia.
Klamberadapterit kasutatakse ainult koos kateetriga. Tootel endal pole iseseisvat 
näidustust.

Vastunäidustused
Kui kateetri ja klamberadapteri läbimõõdud ei sobi omavahel.

Tüsistused
Kateeter pole täielikult klamberadapterisse sisestatud, mistõttu võib kateeter 
kinni kiiluda. See ei võimalda anesteetikumi manustamist.

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad komplikatsioonid, järgige oma asutuse eeskirju. 
Kui tüsistusi ei saa sel viisil lahendada või kui neid peetakse tõsisteks või ravita-
matuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

Hoiatused
steriilse toote osas:

Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks 
steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise/ ringlusse võtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/ saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endo toksiliste reaktsioonide 
oht!
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täiendavad hoiatused:

1. Kui läbivool on takistatud, kontrollige klamberadapteri lukustust.
2. Kateetri ühendamisel klamberadapteriga sisestage kateeter kindlasti täieli-

kult kuni peatumiseni (vähemalt orientatsioonimärgini) klamberadapterisse. 
Ärge kunagi lõpetage enne ühendamist!

Kasutamine

Joon. 1

Legend: (1) klamberadapter, (2) pingutushoob, (3) kateeter koos märgistusega, 
(4) kork
1. Kontrollige esmalt, kas klamberadapteri pingutshoob on avatud asendis (2). 
Proksimaalse kateetriotsa (3) sisestamine selleks ettenähtud klamberadapteri 
avasse.

 Jälgige tingimata, et kateeter oleks korralikult lõpuni sisseviidud. Sealjuures on 
abiks proksimaalne märgistus (3).

Joon. 2

2. Sulgege klamberadapter pingutushoova vajutuse abil. Kindlast sulgumisest 
annab märki vali ja tajutav "klõps".
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Joon. 3

Kui kateeter ei ole kindlalt klamberadapteris, vabastage klamberadapter kerget 
jõudu kasutades ja korrake sammusid 1 ja 2.

3. Eemaldage kork, et ühendada filtriga. 

Joon. 4

4. Ühendage filter (5) ja alustage süstimisega.

Joon. 5

Töö- / ladustamistingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskus, piirang 20 % kuni 65%

Kaitsta päikesekiirguse eest 

Säilitada kuivas
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l Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja / või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.

Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Mittepürogeenne

Kasutatav kuni ... Rx only Vajalik retsept (toodet tohib 
vastavalt sihtotstarbele kasutada 
ainult kvalifitseeritud meditsi-
initöötaja.)Artikli number

Steriliseeritud etüleenoksiidiga Juhis

Uuesti mitte steriliseerida Märkus, teavev

Katkise pakendi korral mitte 
kasutada

Toode vastab ühenduse ühtlusta-
misaktides sätestatud kohaldata-
vatele nõuetele ja seda kontrollib 
teavitatud asutus

Säilitada kuivas

Õhuniiskus, piirang
PHT

Ei sisalda ftalaate  
(vastavalt punktile 7.5 I lisa 93/42 
/ EMÜ)Mitte uuesti kasutada

Tähelepanu Ei sisalda lateksit

Valmistamise kuupäev Kogus

Partii kood Otste ühenduvus:  
NRFit® vastavalt ISO 80369-6

Kaitsta päikesekiirguse eest Tõlge

Temperatuuripiirang Meditsiiniseade

Järgige kasutusjuhendit
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