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Zwrócić szczególną uwagę

 Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki użytkowania! 
Rx only  Produkt może być stosowany tylko zgodnie z niniejszą instrukcją użycia przez 

wykwalifikowany personel medyczny.

PAJUNK® nie zaleca żadnych szczególnych metod terapii. Prowadzący terapię 
profesjonalny personel medyczny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z 
produktu oraz dobór pacjentów.
Oprócz niniejszej instrukcji użycia obowiązują też istotne informacje zgodnie z 
odpowiednią literaturą fachową oraz aktualnym stanem wiedzy i wykształce-
niem personelu.
Nieprzestrzeganie instrukcji użycia skutkuje utratą gwarancji i naraża pacjenta 
na niebezpieczeństwo.
W razie stosowania w połączeniu z innymi produktami należy dodatkowo 
uwzględnić kompatybilność i instrukcje użycia tych produktów. Za decyzję o 
łączonym stosowaniu produktów różnych producentów (o ile nie stanowią one 
wspólnych jednostek terapeutycznych) odpowiada użytkownik.

 W żadnym wypadku nie wolno stosować produktu, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do kompletności, nienaruszonego stanu lub sterylności pro-
duktu.
 Wolno stosować wyłącznie nienaruszone produkty w nieuszkodzonym opako-
waniu przed upływem podanej na oznakowaniu daty ważności sterylizacji.

Opis produktu / kompatybilność
  Numery produktu, wzgl. zakres obowiązywania niniejszej instrukcji użycia 
podane są w aktualnej deklaracji zgodności.

Adapter zaciskowy służy do podłączania złączki typu LUER lub . 

Kompatybilność nasadki: LUER lub 

Przeznaczenie
Możliwość podłączenia cewnika bez nasadki.

 Czas umieszczenia ciągłego systemu: 7 dni (168 godz.) 

Wskazania
Ciągła anestezja regionalna, analgezja.
Adapter zaciskowy stosuje się tylko w połączeniu z cewnikiem. Produkt nie 
posiada żadnych własnych wskazań.

Rx only
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Przeciwwskazania
Niekompatybilne średnice między cewnikiem a adapterem zaciskowym.

Komplikacje
Jeżeli cewnik nie zostanie całkowicie wprowadzony do zacisku mocującego, 
może dojść do zakleszczenia cewnika. Wskutek tego nie będzie możliwa apli-
kacja anestetyku.

 Użytkownik ma zawsze obowiązek pouczenia pacjenta o komplikacjach zwią-
zanych ze stosowaną metodą leczenia.
 Jeżeli podczas stosowania produktu dojdzie do komplikacji, postępować zgod-
nie z protokołami procedur obowiązującymi w danej placówce medycznej. 
Jeżeli nie można usunąć w ten sposób komplikacji bądź zostaną one uznane za 
poważne lub niepodatne na terapię, należy ostrożnie przerwać zabieg i wyjąć 
z ciała pacjenta inwazyjne elementy produktu..

Ostrzeżenia

dotyczące sterylnego produktu:

Jest to produkt medyczny jednorazowego użytku do stosowania u jednego 
pacjenta!

W żadnym wypadku nie wolno ponownie używać produktu!
W żadnym wypadku nie wolno resterylizować produktu!

Materiały stosowane w produkcji nie nadają się do regeneracji ani do restery-
lizacji!
Konstrukcja produktu nie nadaje się do regeneracji ani do resterylizacji!

W razie niedozwolonego ponownego użycia/regeneracji
 –  produkt może utracić zamierzone przez producenta istotne właściwości 
użytkowe.
 –  powstaje znaczne ryzyko infekcji krzyżowej/kontaminacji wskutek 
potencjalnie niedostatecznych procedur regeneracyjnych.
 – istnieje ryzyko utraty przez produkt właściwości funkcjonalnych.
 –  istnieje ryzyko rozkładu materiałów i reakcji endotoksycznych wywoła-
nych przez pozostałości!

pozostałe ostrzeżenia:

1. W razie zaburzeń w przepływie sprawdzić blokadę adaptera zaciskowego.
2. Podczas łączenia cewnika z adapterem zaciskowym zwrócić koniecznie 

uwagę, aby cewnik był całkowicie wprowadzony do oporu (co najmniej 
do kreski) do adaptera zaciskowego. W żadnym wypadku nie przepłukiwać 
przed połączeniem!
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Stosowanie

Rys. 1

Legenda: (1) adapter zaciskowy, (2) dźwignia mocująca, (3) cewnik z kreską, 
(4) zatyczka
1. Sprawdzić najpierw, czy dźwignia mocująca adaptera zaciskowego znajduje 
się w pozycji otwartej (2). Włożyć proksymalny koniec cewnika (3) w przewi-
dziany do tego otwór adaptera zaciskowego.

 Koniecznie zwrócić uwagę, aby cewnik był prawidłowo wsunięty do oporu. Uła-
twia to proksymalna kreska (3) służąca jako punkt orientacyjny.

Rys. 2

2. Zamknąć adapter zaciskowy, naciskając dźwignię mocującą. Bezpieczne 
zamknięcie sygnalizuje słyszalne i odczuwalne kliknięcie.

Rys. 3

Jeżeli cewnik nie jest założony bezpiecznie w adapterze zaciskowym, zwolnić 
adapter przy użyciu niewielkiej siły i powtórzyć kroki 1 i 2.
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3. Zdjąć zatyczkę, aby podłączyć filtr. 

Rys. 4

4. Podłączyć filtr (5) i rozpocząć wstrzykiwanie.

Rys. 5

Warunki użytkowania / przechowywania

Temperatura graniczna od +10 °C do +30 °C

Graniczna wilgotność 
powietrza od 20 % do 65 %

Chronić przed światłem słonecznym

Przechowywać w suchym miejscu

Ogólne informacje
Produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami w spra-
wie substancji niebezpiecznych.

Wolne od pirogenów

 Wszystkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem produktu należy 
zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, którego rezydentem jest 
użytkownik i/lub pacjent.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Niemcy.
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Legenda symboli stosowanych w oznakowaniu

Producent Przestrzegać instrukcji użycia

Stosować do ... Wolne od pirogenów

Numer katalogowy Rx only Produkt wydawany na receptę 
(produkt może być stosowany 
tylko zgodnie z przeznaczeniem 
przez wykwalifikowany personel 
medyczny)

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Nie resterylizować Zalecenie

Nie stosować, jeżeli opakowanie 
jest uszkodzone Wskazówka, informacja

Przechowywać w suchym miejscu Produkt spełnia właściwe wyma-
gania ustanowione w harmonizacji 
przepisów prawnych Wspólnoty 
Europejskiej i jest nadzorowany 
przez jednostkę notyfikowaną.

Graniczna wilgotność powietrza

Nie stosować ponownie PHT
Nie zawiera ftalanów  
(zgodnie z sekcją 7.5 załącznika l 
93/42/EWG)

Uwaga Nie zawiera lateksu

Data produkcji Ilość

Kod partii Kompatybilność nasadki:  
NRFit® wg ISO 80369-6 

Chronić przed światłem 
słonecznym Tłumaczenie

Temperatura graniczna Wyrób medyczny



7

PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/ Germany
Tel.  +49 (0) 7704 9291-0 
Faks +49 (0) 7704 9291-600 
www.pajunk.comXS190157F_Polnisch 2019-10-08 

0124

  
jest znakiem handlowym 
firmy GEDSA, stosowanym 
za zezwoleniem firmy.


