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Инструкция за употреба
  Тази инструкция за употреба е преведена на следните езици: DE, EN, 
FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. 
Преводите могат да бъдат изтеглени от нашия уеб сайт eifu.pajunk.
com.

Специално внимание
 Прочетете внимателно информацията и указанията за приложение по-долу! 

Rx only  Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструкция за 
употреба от квалифициран медицински персонал.

PAJUNK® не дава препоръка за метод за лечение. Отговорни за вида на 
приложението и избора на пациента са лекуващите медицински специа-
листи.
Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни 
съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката 
и обучението.
При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията се 
анулира и сигурността на пациента е застрашена.
При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва 
да се спазват техните инструкции за употреба и декларациите за съвмес-
тимост. Решението за комбинираната употреба на продукти от различни 
производители (доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от 
прилагащия.

Ако има основателни съмнения относно пълнотата, целостта или 
стерилността, продуктът не трябва да се използва при никакви 

обстоятелства.
 Могат да се използват само неповредени продукти, преди изтичане 
на срока на годност, посочен на етикета, и в ненарушена стерилна 
опаковка.

Продуктово описание/съвместимост
 Продуктовите номера, респ. обхватът на валидност на насто-
ящата инструкция за употреба можете да вземете от валидната 
декларация за съответствие.

FixoCath е еднократна лепенка за фиксиране на катетъра.
Предназначение
Фиксиране на катетъра

Време на престой за постоянната система: 7 дни (168 часа)

Rx only
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Само медицински специалисти
Целева група на пациенти
Възрастни и деца
Показания
Постоянна регионална анестезия, аналгеза
Противопоказания
Инфекции на мястото на изкарване на катетъра.

Не използвайте продукта в никакъв случай при известни непоноси-
мости към материали и/или известни взаимодействия!

Усложнения
Възпаления 

 Прилагащият принципно има задължение за разясняване на типич-
ните за процедурата усложнения.
 Ако по време на употребата се стигне до усложнения, свързани с 
продукта, следвайте протоколите на вашето лечебно заведение. 
Ако усложненията не могат да се отстранят по този начин или ако 
се считат за тежки или нелечими, прекъснете приложението и 
отстранете инвазивните компоненти на продукта от пациента.

Предупредителни указания

За стерилния продукт:
Това е медицинско изделие за еднократна употреба, предназначено за 
един пациент!

При никакви обстоятелства не използвайте повторно този продукт!
При никакви обстоятелства не стерилизирайте повторно продукта!

Използваните при производството материали не са подходящи за повторна 
обработка, нито за повторна стерилизация!
Продуктовият дизайн не е подходящ нито за повторна обработка, нито за 
повторна стерилизация!

В случай на неразрешена повторна употреба/повторна обработка
 –  продуктът може да загуби предвидени от производителя същест-
вени характеристики.
 –  има значителен риск от кръстосана инфекция/контаминация 
поради вероятно неподходящи методи на обработка.
 – има риск продуктът да загуби функционалните си характеристики.
 –  има риск от разрушаване на материалите и от ендотоксични реак-
ции, причинени от остатъци!
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Условия на експлоатация/съхранение

Ограничение на темпе-
ратурата +10°C до +30°C
Ограничение на влаж-
ността на въздуха 20% до 65%

Да се съхранява далеч от слънчева светлина

Да се съхранява на сухо

Общи указания
Продуктите са произведени в съответствие с приложимите в световен 
мащаб директиви за опасните вещества.

 Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на 
продукта, трябва да бъдат докладвани на производителя и на съот-
ветните органи в страната на пребиваване на потребителя и/или 
пациента.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 
Geisingen, Германия.
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Производител Rx only Внимание: Продажбата или 
предписването на този продукт 
от лекар подлежат на ограниче-
нията на федералния закон

Срок на годност

Артикулен номер Инструкция

Стерилизирано с етиленоксид Информация

Да не се стерилизира повторно
„СЕ маркировка за съответствие“ 
или „СЕ маркировка“ = марки-
ровка, показваща, че продуктът 
отговаря на съответните изиск-
вания, установени в Регламента 
за медицинските изделия или в 
друго законодателство на Евро-
пейския съюз относно поставя-
нето на съответната маркировка.

При повредена опаковка да не се 
употребява

Да се съхранява на сухо

Ограничение на влажността на въз-
духа

PHT Не съдържа фталати

Да не се използва повторно
При производството на този про-
дукт не е използван естествен 
каучук

Внимание QTY Количество

Дата на производство Превод

Код на партида Медицинско изделие

Да се съхранява далеч от слънчева 
светлина

Уникален идентификатор на 
медицинско изделие

Ограничение на температурата Единична стерилна бариерна 
система

Да се спазва инструкцията за упо-
треба

Единична стерилна бариерна 
система с външна предпазна 
опаковка
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