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Használati utasítás
Különleges megjegyzés

 Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyelmesen 
olvassa el! 

Rx only  A terméket kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet a jelen használati utasí-
tás szerint használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége. 
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége. 

Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha megalapozott 
kétely áll fenn a termék hiányosságára, sértetlenségére vagy sterilitására 

vonatkozóan.
 Kizárólag sértetlen csomagolásban lévő sértetlen terméket szabad használni a 
címkén feltüntetett sterilen tartási dátum lejárta előtt.

Az eszköz leírása / kompatibilitás
  Figyelem!Kizárólag  80369-6 csatlakozóval rendelkező eszközök kompati-
bilisek egymással.
 Figyelem! 
Semmi esetre se kíséreljen meg  80369-6 csatlakozókat más csatlako-
zókkal összeilleszteni.
 A termékszámokat, ill. a jelen használati utasítás érvényességi területeit a 
jelenleg érvényes megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

A ClampingAdapter egy  csatlakozást lehetővé tevő feszítőadapter. 

Szerelékcsatlakozó: 

Rendeltetés
Csatlakozási lehetőség a szerelék nélküli katéterhez.

 A folyamatos rendszer tartózkodási ideje: 7 nap (168 óra) 

Rx only
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Folyamatos regionális anesztézia, analgézia.
A ClampingAdaptert kizárólag katéterrel együtt alkalmazzák. Magának a ter-
méknek nincs önálló indikációja.

Kontraindikációk
Nem kompatibilis átmérő a katéter és a ClampingAdapter között.

Komplikációk
A katétert nem vezetik be teljes mértékben a ClampingAdapterbe, melynek 
következtében a katéter megszorulhat. Ilyen esetben nem alkalmazható érzés-
telenítőszer.

 A felhasználó alapvetően köteles felvilágosítást adni az eljárásra jellemző 
komplikációkról.
 Amennyiben a felhasználás közben komplikációk lépnek fel a termékkel, 
kövesse intézménye előírásait. Ha a komplikációk ezáltal nem háríthatók el, 
vagy súlyosnak vagy nem kezelhetőnek bizonyulnak, körültekintően szakítsa 
meg a kezelést és távolítsa el a termék invazív részeit a betegből.

Figyelmeztetések
a steril termékre vonatkozóan:

A termék egy beteghez felhasználható egyszer használatos orvostechnikai 
eszköz!

Az eszközt semmi esetre sem szabad újra felhasználni!
Az eszközt semmi esetre sem szabad újrasterilizálni!

A gyártáshoz használt anyagok nem alkalmasak se újrafeldolgozásra, se újras-
terilizálásra!
Az eszköz a kialakítása alapján nem alkalmas se újrafeldolgozásra, se újrasteri-
lizálásra!

Nem megengedett újrafelhasználás / újrafeldolgozás esetén
 –  az eszköz elveszítheti a gyártó által szándékozott lényeges teljesítmény-
jellemzőit.
 –  keresztfertőzés/szennyeződés jelentős kockázata lép fel potenciálisan 
elégtelen előkészítési eljárások által.
 – fennáll annak a kockázata, hogy az eszköz funkcionális tulajdonságokat 
veszít el.
 –  anyagok bomlásának és a maradványok által okozott endotoxikus reak-
ciók kockázata áll fenn!
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1. Ha nem megfelelő az átfolyás, ellenőrizze a ClampingAdapter rögzítését.
2. A katéter ClampingAdapterre való csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy 

a katétert egészen ütközésig (legalább a tájékozódásra szolgáló jelölésig) 
bevezesse a ClampingAdapterbe. A csatlakoztatás előtt semmi esetre se 
végezzen előöblítést!

Felhasználás

1. ábra

Jelmagyarázat: (1) ClampingAdapter, (2) befogókar, (3) katéter jelöléssel, (4) 
zárókupak
1. Először ellenőrizze, hogy a ClampingAdapter befogókarja nyitott állapotban 
(2) van-e. A proximális katétervég bevezetése (3) a ClampingAdapter erre szol-
gáló nyílásába.

 Mindenképp ügyeljen arra, hogy a katétert megfelelően ütközésig bevezette. Erre 
szolgál tájékozódási segítségként a proximális jelölés (3).

2. ábra

2. A ClampingAdapter lezárása a befogókar lenyomásával. A biztonságos lezá-
rást jól hallható és érezhető kattanás jelzi.
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3. ábra

Ha a katéter nincs biztosan a ClampingAdapterben, azt csekély erőkifejtéssel 
lazítsa ki, majd ismételje meg az 1. és a 2. lépéseket.

3. A szűrő csatlakoztatásához vegye le a zárókupakot. 

4. ábra

4. Csatlakoztassa a szűrőt (5) és kezdje meg az injekciózást.

5. ábra

Használati / tárolási körülmények

Hőmérséklet-korlátozás +10 °C - +30 °C

Páratartalom, korlátozás 20% - 65%

Napfénytől elzárva tartandó

Szárazon tartandó
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Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes 
irányelvek szerint történt.

Pirogénmentes

 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyártó-
nak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó és/
vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.

Címkékhez használt szimbólumok jelentése

Gyártó Pirogénmentes

Eltarthatósági idő ... Rx only Vényköteles (Az eszközt kizárólag 
a rendeltetésnek megfelelően, 
szakképzett egészségügyi sze-
mélyzet használhatja.)Cikkszám

Etilén-oxiddal sterilizálva Utasítás

Nem sterilizálható újra Utasítás, információ

Sérült csomagolás esetén ne 
használja. A termék megfelel a Közösségi 

harmonizált jogszabályokban 
megállapított alkalmazandó 
követelményeknek, és bejelentett 
szervezet ellenőrzi.

Szárazon tartandó

Páratartalom, korlátozás

Nem újrafelhasználható
PHT

Nem tartalmaz ftalátokat 
(a 93/42/EGK irányelv I. függelék 
7.5 szakasza szerint)Figyelem

Gyártási dátum Nem tartalmaz latexet

Tételszám Mennyiség

Napfénytől elzárva tartandó Szerelékcsatlakozó:  
NRFit® az ISO 80369-6 szerint 

Hőmérséklet-korlátozás Fordítás

Tartsa be a használati utasítást. Orvostechnikai eszköz
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