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Navodila za uporabo
  Ta navodila za uporabo so prevedena v naslednje jezike: DE, EN, FR, IT, ES, PT, 
NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Prevode si lahko prene-
sete z našega spletnega mesta eifu.pajunk.com.

Posebno obvestilo
 Pozorno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo! 

Rx only  Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi navo-
dili za uporabo.

Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta.
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da upošte-
vate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. Odločitev 
glede kombinirane uporabe izdelkov različnih proizvajalcev (ki ne predstavljajo 
enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Izdelka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na nepo-
polnost ali poškodovanost.
 Uporabljati je dovoljeno le nepoškodovane izdelke v nepoškodovani embalaži 
pred potekom datuma sterilnosti, navedenega na oznaki.

Opis izdelka/združljivost
Pozor!
Samo izdelki s konektorji  80369-6 so medsebojno združljivi.

Pozor!
 Nikakor ne poskušajte povezovati konektorjev  80369-6 z drugimi 
priključki.



3

Sl
ov

en
sk

i

  Bakterijski filter  Bakterijski filter

Posamezno paki-
ran filter 001163-37X 001163-62

Posamezno paki-
ran FixoLong 001163-40 001163-60

FixoLong + filter 001163-41 001163-61

Bakterijski filter je sestavljen iz hidrofilno shranjene prehodne membrane z veli-
kostjo por 0,2 μm, ki se nahaja v nepropustnem, prozornem ohišju.

Priključni nastavek: 

Namenska uporaba
Filtriranje vodotopnih zdravil za zaščito pred injiciranjem mikroorganizmov ali 
mikrodelcev.

Predvideni uporabniki
Samo medicinsko strokovno osebje

Ciljna skupina pacientov
Brez omejitev v ciljni skupini pacientov

Indikacije
Regionalna anestezija, analgezija.

Kontraindikacije
Izdelka ne uporabljajte pri znanih nezdružljivostih z materialom in/ali znanih 
medsebojnih učinkih!

Zapleti
Vnetja

 Za uporabnika načeloma obstaja možnost poučitve glede zapletov, značilnih 
za postopek.
 Če pride med uporabo do zapletov z izdelkom, upoštevajte protokole svoje 
ustanove. Če zapletov na ta način ni mogoče odpraviti ali so težki ali jih ni 
mogoče obravnavati, preudarno prekinite uporabo in odstranite invazivne 
sestavne dele izdelka s pacienta.
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za sterilni izdelek:
Gre za medicinski pripomoček za enkratno uporabo za uporabo pri enem paci-
entu!

Tega izdelka ne smete ponovno uporabiti!
Tega izdelka ne smete ponovno sterilizirati!

Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, niso primerni za ponovno pripravo in 
ne za ponovno sterilizacijo!
Zasnova izdelka ni primerna za ponovno uporabo in ne za ponovno sterilizacijo!

Pri nedovoljeni ponovni uporabi/ponovni pripravi
 –  lahko izdelek izgubi bistvene značilnosti, ki jih je predvidel proizvajalec.

 –  obstaja precejšnje tveganje navzkrižne okužbe/kontaminacije zaradi 
morebitnih neustreznih postopkov priprave.
 – obstaja tveganje, da izdelek izgubi funkcijske značilnosti.
 –  obstaja tveganje razkroja materialov in endotoksičnih reakcij zaradi 
ostankov!

pri uporabi:
1. Filter lahko ostane v uporabi do 7 dni (168 ur).
2. Pri pogostem dajanju bolusnega odmerka iz steklenih ampul prek filtra se pripo-

roča dodatna uporaba filtrskih kanil oz. filtrskih slamic.
3. Strogo aseptičen postopek je nujen, da se zmanjša tveganje vnetja.
4. Za injekcijske raztopine priporočamo uporabo brizge (>10 ml) ali elasto-

merne črpalke za enkratno uporabo, da se preprečijo poškodbe filtra zaradi 
čezmernega tlaka.

5. Filtra/napenjalnega adapterja pri odstranjevanju ne držite na strani paci-
enta, da se kateter ne iztakne pomotoma s priključka katetra.

6. Zagotovite, da vmesnik med filtrom in injekcijskim sistemom ostane brez 
zraka, saj zračni mehurčki v filtru vodijo do ujetega zraka, ki preprečuje 
nadaljnji prehod tekočin.

7. Pred dezinfekcijo privijte pokrovček na filter, da dezinfekcijska raztopina ne 
zaide v notranjost filtra.

8. Pazite, da filter ne pride v stik z raztopino in dezinfekcijskim sredstvom, ki 
vsebuje alkohol! Pazit, da dezinfekcijska raztopina ne pride v notranjost filtra 
ali spojev!

Uporaba
1. Odzračite filter pred uporabo.
2. Pritrdite filter na priključek spojnega adapterja ali kanile.
3. Za stalno uporabo je mogoče zavarovati filter s pritrditvijo na kožo ali 

obleko pacienta z lepilnim trakom ali pripomočkom FixoLong.
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1. Pritrdite obliž PAJUNK® s pritrjenim križem katetra v bližini izhoda katetra.
2. Zaskočite kateter v pritrdilno sponko. To zagotavlja največjo svobodo giba-

nja ob hkratni pritrditvi.
3. Nataknite nosilec filtra na križ katetra.
4. Pritrdite bakterijski filter na nosilec filtra.

Pogoji uporabe/shranjevanja

Temperaturna omejitev od +10 do +30 °C

Omejitev vlage od 20 do 65 %

Zaščitite pred sončno svetlobo 

Hranite na suhem

Splošni napotki
Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih 
snoveh.

Apirogeno

 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.
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Legenda na oznaki uporabljenih simbolov

Proizvajalec Apirogeno

Rok uporabe Rx only Pozor: Prodajo ali predpisovanje 
tega izdelka s strani zdravnika ure-
jajo omejitve zveznega zakonaŠtevilka izdelka

Sterilizirano z etilenoksidom Napotek

Ne sterilizirajte ponovno Informacije

Ne uporabljajte pri poškodovani 
embalaži

0124 »Oznaka CE o skladnosti« ali 
»Oznaka CE« = oznaka navaja, 
da je izdelek skladen z veljavnimi 
zahtevami, ki so določene v Direk-
tivi o medicinskih pripomočkih ali 
drugih pravnih predpisih Evropske 
unije glede nameščanja ustreznih 
oznak.

Hranite na suhem

Omejitev vlage

Ne uporabljajte ponovno PHT Ne vsebuje ftalatov

Previdno Pri izdelavi tega izdelka ni bil upo-
rabljen naravni kavčuk

Datum proizvodnje QTY Število kosov

Koda serije
Priključni nastavek: 
NRFit® po ISO 80369-6

Zaščitite pred sončno svetlobo Prevod

Temperaturna omejitev Medicinski pripomoček

Upoštevajte navodila za uporabo
Edinstveni identifikator medicin-
skega pripomočka

Enojni sterilni pregradni sistem
Enojni sterilni pregradni sistem z 
zunanjo zaščitno embalažo
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78187 Geisingen/Nemčija
Telefon +49 (0) 7704 9291-0 
Faks +49 (0) 7704 9291-600 
www.pajunk.comXS190290E_Slowenisch 2022-05-09 

  
is a trademark of GEDSA, used 
with their permission.


