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Naudojimo instrukcija
  Ši naudojimo instrukcija yra išversta į šias kalbas: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, 
SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Vertimą galite atsisiųsti iš mūsų 
internetinės svetainės eifu.pajunk.com.

Atkreipkite dėmesį
 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo ins-
trukcijas! 

Rx only  Šis gaminys skirtas pagal šią naudojimo instrukciją naudoti tik kvalifikuotiems 
medikams.

„PAJUNK®“ neteikia jokių rekomendacijų dėl gydymo metodų. Už naudojimo 
būdą ir tinkamumo pacientui įvertinimą atsako gydantis medicinos personalas.
Be šios naudojimo instrukcijos, taip pat būtina vadovautis atitinkamomis profe-
sinės literatūros rekomendacijomis, techninėmis ir mokslinėmis žiniomis.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojant gaminį pakartotinai 
garantija nustoja galioti, ir gali kilti pavojus paciento saugumui
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis ir 
jų naudojimo instrukcijų bei įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu 
naudoti skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai yra procedūriniai 
rinkiniai) atsako naudotojas. 

Jei pagrįstai abejojate dėl gaminio komplektavimo visumos, vientisumo ar ste-
rilumo, gaminio jokiu būdu nenaudokite.
 Gali būti naudojami tik nepažeisti, pakuotės etiketėje nurodytos nepasibaigu-
sios sterilumo galiojimo trukmės gaminiai.

Gaminio apibūdinimas / suderinamumas
Dėmesio!
Tarpusavyje suderinami tik gaminiai su  80369-6 jungtimi.

Dėmesio!
 Jokiu būdu nebandykite  80369-6 jungčių sujungti su kitokiais prievadais.
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Atskiras filtras 001163-37X 001163-62

Atskiras FixoLong 001163-40 001163-60

„FixoLong“ + 
filtras 001163-41 001163-61

Bakterijų filtrą sudaro hidrofilinė 0,2 μm poros dydžio skvarbi membrana skys-
čiams nelaidžiame skaidriame korpuse.

Priedų prijungimo jungtis: 

Naudojimo paskirtis
Vandenyje ištirpusių vaistų filtravimas, siekiant apsaugoti pacientą nuo mikroor-
ganizmų ar mikrodalelių injekcijos metu.

Naudojimas pagal paskirtį
Tik medicinos darbuotojams

Tikslinė pacientų grupė
Jokių tikslinės pacientų grupės apribojimų

Indikacijos
Vietinė anestezija, analgezija.

Kontraindikacijos
Jokiu atveju nenaudokite gaminio, jei yra žinoma apie medžiagų netoleravimą 
ir (arba) žinomą netoleruojamą sąveiką!

Komplikacijos
Uždegimai

 Naudotojas privalo informuoti apie taikant įprastas procedūras kylančias kom-
plikacijas.
 Jei naudojant kiltų su gaminiu susijusių komplikacijų, būtina vadovautis jūsų 
gydymo įstaigos protokolu. Jei tokiu būdu komplikacijų pašalinti nepavyksta 
arba jei jos laikomos sunkiomis ar negalimomis gydyti, tuoj pat atsargiai 
nutraukite procedūrą ir pašalinkite iš paciento invazinius gaminio komponen-
tus.
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dėl sterilaus gaminio:
Tai yra vienkartinio naudojimo medicinos gaminys, skirtas naudoti tik vienam 
pacientui!

Nieku gyvu šio gaminio neleidžiama naudoti pakartotinai!
Jokiu būdu šio gaminio neleidžiama sterilizuoti pakartotinai!

Gamyboje naudojamos medžiagos nėra tinkamos nei pakartotinai apdoroti, nei 
pakartotinai sterilizuoti!
Gaminio konstrukcija nėra tinkama nei pakartotinai apdoroti, nei pakartotinai 
sterilizuoti!

Jei gaminys neleistinai pakartotinai apdorojamas ar naudojamas,
 –  jis gali prarasti pagrindines gamintojo numatytąsias eksploatacines savy-

bes,
 –  yra didelis kryžminės infekcijos / užteršimo pavojus dėl galimai nepa-
kankamo pakartotinio apdorojimo,
 – kyla pavojus, kad gaminys praras savo funkcines savybes,
 –  dėl nepašalintų likučių kyla medžiagų skaidymosi ir endotoksinių reak-
cijų pavojus!

naudodami:
1. Filtras gali būti naudojamas ne ilgiau kaip 7 dienas (168 val.).
2. Jei per filtrą dažnai leidžiama boliuso dozė iš stiklinių ampulių, rekomenduojama 

papildomai naudoti filtro kaniulę arba filtro stiebus.
3. Norint sumažinti uždegimo riziką, būtina griežtai laikytis aseptinės techni-

kos.
4. Injekciniams skysčiams rekomenduojame naudoti švirkštą (> 10 ml) arba 

vienkartinę elastomero pompą, kad dėl per didelio slėgio nepažeistumėte 
filtro.

5. Išimdami nelaikykite filtro / adapterio paciento pusėje, kad kateteris netyčia 
nenukristų nuo kateterio jungties.

6. Įsitikinkite, kad filtro ir įpurškimo sistemos sąsajoje nėra oro, nes filtro oro 
burbuliukai sudaro oro kamštį, kuris neleidžia toliau tekėti skysčiui.

7. Prieš dezinfekuodami, užsukite dangtelį ant filtro, kad į filtro vidų nepatektų 
dezinfekavimo tirpalo.

8. Pasirūpinkite, kad filtras nesiliestų su tirpikliais ir dezinfekavimo priemonė-
mis, kurių sudėtyje yra alkoholio! Pasirūpinkite, kad į filtrą ar jungtis nepa-
tektų dezinfekavimo tirpalo!

Naudojimas
1. Prieš naudodami, išleiskite iš filtro orą.
2. Pritaikykite filtrą prie prispaudimo adapterio ar kaniulės jungties.
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os3. Nuolatiniam naudojimui filtrą galima lipnia juosta arba „FixoLong“ lipduku 

pritvirtinti prie paciento odos ar drabužių.

„FixoLong“ tvirtinimas (pasirinktinai)
1. Prie kateterio išėjimo priklijuokite PAJUNK® pleistrą su fiksuotu sukryžiavimu.
2. Įstatykite kateterį į tvirtinimo spaustuką. Tai užtikrina maksimalią judesių 

laisvę ir kartu užfiksuoja kateterį padėtyje.
3. Ant kateterio sukryžiavimo pritvirtinkite filtro laikiklį.
4. Ant filtro laikiklio pritvirtinkite bakterijų filtrą.

Naudojimo / sandėliavimo sąlygos

Temperatūros ribos nuo +10 °C iki +30 °C

Oro drėgmės ribos nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Sandėliuokite sausoje vietoje

Bendrieji nurodymai
Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direk-
tyvų.

Nepirogeniškas

 Apie visus pavojingus incidentus, kurie įvyko naudojant gaminį, reikia pranešti 
gamintojui ir atitinkamoms šalies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacien-
tas, valdžios institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Deutschland (Vokietija).
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Etiketėse naudojamų simbolių paaiškinimas

Gamintojas Nepirogeniškas

Tinkamumo naudoti trukmės data Rx only Atsargiai: parduodant ar skiriant 
šį gaminį gydytojui, taikomi fede-
raliniuose įstatymuose numatyti 
apribojimaiPrekės Nr.

Sterilizuota etileno oksidu Nurodymas

Nesterilizuokite pakartotinai Informacija

Nenaudokite, jei pažeista pakuotė
0124

„CE atitikties ženklas“ arba „CE 
ženklas“ = žymėjimas rodo, kad 
gaminys atitinka tam tikrus rei-
kalavimus, nustatytus Medicinos 
prietaisų direktyvoje arba kituose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
dėl atitinkamo ženklo tvirtinimo.

Sandėliuokite sausoje vietoje

Oro drėgmės ribos

Nenaudokite pakartotinai PHT Sudėtyje nėra ftalatų

Atsargiai Šis gaminys pagamintas nenaudo-
jant natūraliojo kaučiuko.

Pagaminimo data QTY Vnt. skaičius

Partijos kodas
Priedų prijungimo jungtis:  
NRFit® pagal ISO 80369-6 

Saugokite nuo saulės spindulių Vertimas

Temperatūros ribos Medicinos priemonė

Laikykitės naudojimo instrukcijos
Unikalus medicinos prietaiso 
identifikatorius

Vieno sterilaus barjero sistema
Vienguba sterilaus barjero sistema 
su išorine apsaugine pakuote
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PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen / Germany 
(Vokietija)
Tel.  +49(0)7704 9291-0 
Faks. +49(0)77049291-600 
www.pajunk.comXS190290E_Litauisch 2022-05-09 
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