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Návod k použití
  Překlady tohoto návodu k použití jsou k dispozici v jazycích DE, EN, FR, IT, ES, 
PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Všechny překlady si 
můžete stáhnout z naší webové stránky eifu.pajunk.com.

Věnujte zvláštní pozornost
 Následující informace a instrukce si pečlivě pročtěte! 

Rx only  Výrobek smí používat jen kvalifikovaný zdravotnický personál, a to podle tohoto 
návodu k použití.

Společnost PAJUNK® nedoporučuje žádný konkrétní způsob léčby. Za výběr 
pacienta k léčbě i způsob použití výrobku odpovídá odborný zdravotnický per-
sonál.
Kromě tohoto návodu k  použití platí také skutečnosti vyplývající z příslušné 
odborné literatury, stavu techniky a praxe.
Nedodržení návodu k použití zruší platnost záruky a může ohrozit bezpečnost 
pacientů.
Pokud se tento výrobek bude používat spolu s jinými výrobky, bude nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí o 
kombinovaném použití zařízení od různých výrobců (pokud nepředstavují sou-
stavu léčebných zařízení) odpovídá uživatel. 

Pokud není stoprocentně zaručeno, že je výrobek úplný, nepoškozený a sterilní, 
nesmí se v žádném případě používat.
 Používat se smí výhradně nepoškozené výrobky v nepoškozeném balení s plat-
ným datem zajištění sterility.

Popis výrobku / kompatibilita
Pozor!
Vzájemně kompatibilní jsou pouze výrobky s konektorem  80369-6.

Pozor!
 V žádném případě nezkoušejte spojovat konektory  80369-6 s jinými pří-
pojkami.
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Kusové filtry 001163-37X 001163-62

Kusové FixoLong 001163-40 001163-60

FixoLong + filtr 001163-41 001163-61

Antibakteriální filtr se skládá z hydrofilně uložené průchozí membrány s póry o 
velikosti 0,2 μm, zasazené do kapalinotěsného průhledného pouzdra.

Konektivita se spojkami typu: 

Účel použití
Filtrace léků rozpouštěných ve vodě za účelem zajištění ochrany pacienta před 
injekcí mikroorganismů či mikročástic..

Stanovení uživatelé
Odborný zdravotnický personál

Cílová skupina
Všichni pacienti bez omezení

Indikace
Lokální anestezie, analgezie.

Kontraindikace
V případě známých nesnášenlivostí vůči materiálu a/nebo známých interakcí 
výrobek nepoužívejte!

Komplikace
Záněty

 Uživatelé jsou zásadně povinni pacienty informovat o typických komplikacích 
spojených s plánovaným výkonem.
 V případě výskytu komplikací během aplikace výrobku postupujte podle stan-
dardů svého zařízení. Pokud se komplikace nevyřeší nebo budou příliš závažné 
či neřešitelné, aplikaci opatrně ukončete a vyjměte invazivní komponenty zaří-
zení z těla pacienta.
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Varovné pokyny

ke sterilnímu výrobku:
Jedná se o zdravotnický prostředek určený k  jednorázovému použití pro jed-
noho pacienta.

Výrobek se za žádných okolností nesmí používat opakovaně.
Výrobek se za žádných okolností nesmí opakovaně sterilizovat.

Materiály použité při výrobě nejsou vhodné pro opakovanou přípravu ani ste-
rilizaci!
Výrobek není určen pro opakovanou přípravu ani opakovanou sterilizaci!

Neoprávněné opakované použití nebo příprava
 –  může způsobit ztrátu důležitých, výrobcem zamýšlených výkonnostních 

parametrů.
 –  vede ke vzniku signifikantního rizika křížové infekce/kontaminace v 
důsledku potenciálně nevhodných metod přípravy.
 – může způsobit ztrátu funkčních vlastností výrobku.
 –  může způsobit rozpad materiálů a vést k endotoxickým reakcím způso-
beným rezidui.

během aplikace:
1. Filtr je možno používat po dobu až 7 dnů (168 hodin).
2. V případě častého podávání bolusových dávek ze skleněných ampulí přes filtr 

doporučujeme používat také filtrační kanyly resp. slámky s filtrem.
3. Za účelem omezení rizika zánětu je nutno postupovat absolutně asepticky.
4. Na injekční kapalinu doporučujeme používat stříkačku (>10ml) nebo jedno-

rázovou elastomerovou pumpu, tak aby nehrozilo poškození filtru působe-
ním příliš vysokého tlaku.

5. Odstraňovaný filtr/fixační adaptér na straně pacienta nepřidržujte, jinak by 
se katétr mohl nechtěně uvolnit ze spojky.

6. Dbejte na to, aby do rozhraní mezi filtrem a injekčním soupravou nevnikl 
vzduch, neboť vzduchové bublinky by ve filtru vytvořily vzduchovou kapsu, 
která by bránila dalšímu průtoku kapaliny.

7. Před dezinfikací na filtr našroubujte uzávěr, tak aby dezinfekční roztok 
nevnikl do filtru.

8. Filtr nesmí přijít do styku s rozpouštědly a dezinfekčními prostředky s obsa-
hem alkoholu! Dbejte na to, aby se dezinfekční roztok nedostal dovnitř filtru 
ani spojovacích prvků.

Aplikace
1. Před aplikací filtr odvzdušněte.
2. Filtr připevněte k přípojce fixačního adaptéru nebo kanyly.
3. Pro účely kontinuální aplikace si lze filtr přichytit lepicí páskou nebo fixační 
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pomůckou FixoLong na pokožce nebo oděvu pacienta.

Fixace FixoLong (volitelně)
1. Do blízkosti výstupu katétru připevněte náplast od společnosti PAJUNK® se 

zafixovaným kohoutem.
2. Katétr zasaďte do spony a zacvakněte. Tím bude zaručena maximální vol-

nost pohybu a současně spolehlivá fixace katétru.
3. Na kohout nasaďte nosič filtru.
4. K nosiči filtru připevněte antibakteriální filtr.

Provozní a skladovací podmínky

Teplotní rozmezí +10 °C až +30 °C

Rozmezí vlhkosti 20 % až 65 %

Chraňte před slunečním světlem

Uchovávejte v suchu

Všeobecné pokyny
Výrobky jsou vyráběny v souladu s celosvětově platnými směrnicemi pro naklá-
dání s nebezpečnými látkami.

Neobsahuje pyrogeny

 Jakýkoliv vážný incident, ke kterému při používání výrobku dojde, je nutno 
nahlásit výrobci a příslušným úřadům země, ve které má uživatel a/nebo paci-
ent bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.
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Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Neobsahuje pyrogeny

Datum expirace Rx only Pozor: prodej a předepisování 
tohoto výrobku lékařem je ome-
zeno ustanoveními spolkového 
zákona.Výrobní číslo

Sterilizováno etylénoxidem Instrukce

Nesterilizovat opakovaně Informace

S poškozeným obalem nepoužívat
0124

„Značka shody CE“ nebo „značka 
CE“ = informace o tom, že výrobek 
vyhovuje příslušným požadavkům 
nařízení EU o zdravotnických 
prostředcích nebo jiným právním 
předpisům Evropské unie upravují-
cím používání této značky.

Uchovávejte v suchu

Rozmezí vlhkosti

Není určeno k opětovnému použití PHT Neobsahuje ftalany

Pozor Při výrobě tohoto výrobku nebyl 
použit přírodní kaučuk

Datum výroby QTY Počet kusů

Kód šarže
Konektivita se spojkami typu:  
NRFit® dle ISO 80369-6 

Chraňte před slunečním světlem Překlad

Teplotní rozmezí Zdravotnický prostředek

Dodržujte návod k použití
Jedinečný identifikátor zdravotnic-
kého prostředku

Jednoduchý systém sterilní bariéry
Jednoduchý systém sterilní bariéry 
s ochranným balením vně
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