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Návod na použitie
Špeciálne upozornenie

 Prečítajte si pozorne nasledovné informácie a pokyny! 
Rx only  Zdravotnícku pomôckusmie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál 

v súlade s týmto návodom na použitie.

PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v súvislosti s metódou ošetrenia. Za 
spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný zdravotnícky 
personál. 
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prís-
lušnou odbornou literatúrou, so stavom techniky a vzdelaním.
Nedodržanie návodu na použitie alebo jeho porušenie ruší platnosť záruky 
a ohrozuje bezpečnosť pacienta.
Ak sa pomôcka používa v kombinácii s inými zdravotníckymi pomôckami, musia 
sa dodatočne dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o kompatibilite 
týchto pomôcok. O kombinovanom použití zdravotníckych pomôcok od rôz-
nych výrobcov (pokiaľ nejde o ošetrovacie jednotky) rozhoduje používateľ. 

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
pomôcka sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Pred uplynutím dátumu ukončenia sterilizácie uvedeného na označení v nepo-
rušenom obale sa môžu použiť iba neporušené pomôcky.

Opis pomôcky/kompatibilita
 Katalógové čísla pomôcok, resp. oblasť platnosti tohto návodu na použitie náj-
dete v aktuálne platnom vyhlásení o zhode.

ClampingAdapter je upínací adaptér, ktorý umožňuje pripojenie LUER alebo 
. 

Konektivita s konektormi typu: LUER alebo 

Účel použitia
Možnosť pripojenia katétra bez konektora.

 Rezidenčný čas pre kontinuálny systém: 7 dní (168 h) 

Indikácie
Kontinuálna regionálna anestézia, analgézia.
ClampingAdapter sa používa iba v spojení s katétrom. Samotný výrobok nemá 
žiadnu nezávislú indikáciu.

Rx only
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Kontraindikácie
Nekompatibilný priemer medzi katétrom a upínacím adaptérom ClampingA-
dapter.

Komplikácie
Ak katéter nie je úplne zasunutý do upínacieho adaptéra, môže to viesť k jeho 
zaseknutiu V dôsledku toho nie je možná aplikácia anestetika.

 Užívateľ musí informovať pacienta o  komplikáciách typických pre tento postup.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s pomôckou, riaďte sa proto-
kolmi vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné vyriešiť touto cestou alebo 
ak sa považujú za vážne alebo neošetriteľné, prerušte opatrne aplikáciu 
a odstráňte z pacienta invazívne časti pomôcky.

Varovanie

k sterilnej pomôcke:

Toto je zdravotnícka pomôcka určená na jednorazové použitie, používa sa len 
pre jedného pacienta!

Túto pomôcku nepoužívajte opakovane!
Túto pomôcku opakovane nesterilizujte!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opakované spracovanie ani 
na opakovanú sterilizáciu!
Dizajn pomôcky nie je vhodný ani na opakované spracovanie ani na opakovanú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opakovaného použitia/recyklácie
 –  môže pomôcka stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrobcom.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov preparácie.
 – existuje riziko, že pomôcka stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!

ďalšie varovanie:

1. Ak je narušený prietok, skontrolujte aretáciu upínacieho adaptéra.
2. Pri pripájaní katétra k upínaciemu adaptéru ClampingAdapter bezpodmie-

nečne dbajte na to, aby sa katéter do upínacieho adaptéra zasunul úplne až 
na doraz (minimálne po orientačnú značku). Pred pripojením v žiadnom 
prípade nepreplachujte!



4

Sl
ov

en
sk

ý
Aplikácia

Obr. 1

Legenda: (1) upínací adaptér ClampingAdapter, (2) upínacia páčka, (3) katéter 
so značkou, (4) uzatváracia zátka
1.  Najprv skontrolujte, či je upínacia páčka upínacieho adaptéra v  otvorenej 

polohe (2). Zaveďte proximálny koniec katétra (3) do určeného otvoru upí-
nacieho adaptéra.

 Dbajte bezpodmienečne na to, aby bol katéter zavedený riadne až na doraz. Na 
tento účel slúži ako orientačná pomôcka proximálna značka (3).

Obr. 2

2.  Zatvorte ClampingAdapter stlačením upínacej páčky. Bezpečné uzatvorenie 
sa signalizuje hlasným a zreteľným „kliknutím“.

Obr. 3

Ak katéter nie je v upínacom adaptéri bezpečne upevnený, minimálnou silou 
uvoľnite ClampingAdapter a zopakujte kroky 1 a 2.
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3. Odstráňte uzatváraciu zátku, aby ste pripojili filter. 

Obr. 4

4. Pripojte filter (5) a začnite so vstrekovaním.

Obr. 5

Podmienky na použitie a skladovanie

Hranice teploty +10 °C až +30 °C

Hranice vlhkosti 20 % až 65 %

Chrániť pred slnkom 

Uchovávať v suchu

Všeobecné upozornenia
Pomôcky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Apyrogénny

 Všetky závažné incidenty, ktoré sa vyskytli pri používaní pomôcky, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Legenda použitých symbolov na označení pomôcky

Výrobca Pozri návod na použitie 

Použiteľné do Apyrogénny

Katalógové číslo Rx only Pozor: V súlade so zákonmi 
USA môže byť táto zdravotnícka 
pomôcka predávaná len lekárom 
alebo na lekársky predpis.Sterilizované etylénoxidom

Zákaz opakovanej sterilizácie Upozornenie

Nepoužívať, ak je obal poškodený Informácia

Uchovávať v suchu Pomôcka je v súlade s príslušnými 
požiadavkami stanovenej legis-
latívy Spoločenstva a je monitoro-
vaná notifikovaným orgánom Hranice vlhkosti

Nepoužívať opakovane PHT Bez obsahu alebo výskytu ftalátov

Varovanie Bez obsahu alebo výskytu prírod-
ného kaučuku latex 

Dátum výroby Počet kusov

Kód dávky Nadstavec na pripojenie:  
NRFit® podľa ISO 80369-6

Chrániť pred slnkom Preklad

Hranice teploty Zdravotnícka pomôcka 
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