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Lietošanas instrukcija
  Šī lietošanas instrukcija ir tulkota šādās valodās: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, 
EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Tulkojumus var lejupielādēt mūsu 
vietnē eifu.pajunk.com.

Īpašs paziņojums
 Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus! 

Rx only  Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lieto-
šanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Ārstējošais medicīnas perso-
nāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli.
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklās-
tīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā tiek anulēta garantija un apdrau-
dēta pacienta drošība.
Izmantojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, papildus ir jāņem vērā to lie-
tošanas instrukcijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot 
dažādu ražotāju ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs.

Ierīci nedrīkst lietot nekādos apstākļos, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par 
nepilnībām, bojājumiem vai sterilitāti.
 Atļauts lietot tikai izstrādājumus nevainojamā stāvoklī, ar spēkā esošu sterilitā-
tes termiņu, kas norādīts uz etiķetes, kā arī ar nebojātu iepakojumu.

Izstrādājuma apraksts/savietojamība
 Izstrādājumu numurus un šīs lietošanas instrukcijas darbības jomu, lūdzu, 
skatiet pašreizējā atbilstības deklarācijā.

FixoCath ir vienpusējs plāksteris katetra nostiprināšanai.

Paredzētais lietojums
Katetra stiprinājums

Ievietošanas ilgums nepārtrauktajai sistēmai: 7 dienas (168 h)
Paredzētie lietotāji
Tikai medicīnas speciālisti

Pacientu mērķgrupa
Pieaugušie un bērni

Indikācijas
Nepārtraukta lokālā anestēzija, analgēzija

Rx only
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Infekcijas katetra izejas vietā

Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja ir zināma materiālu nepanesa-
mība un/vai mijiedarbība!

Komplikācijas
Iekaisumi

 Lietotājam ir pacientiem jāpaskaidro ar procedūru saistītās komplikācijas.
 Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar 
jūsu organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikāci-
jas vai tās tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pār-
trauciet procedūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.

Brīdinājuma norādes

par sterilu izstrādājumu:
Šis ir vienreizējas lietošanas medicīnisks izstrādājums, ko drīkst izmantot tikai 
vienam pacientam!

Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti!
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst sterilizēt atkārtoti!

Ražošanā izmantotie materiāli nav piemēroti atkārtotai sagatavošanai vai atkār-
totai sterilizēšanai!
Izstrādājuma konstrukcija nav piemērota atkārtotai sagatavošanai vai atkārtotai 
sterilizēšanai!

Neatļautas atkārtotas lietošanas/sagatavošanas gadījumā
 –  izstrādājums var zaudēt būtiskus raksturlielumus, ko paredzējis ražotājs.
 –  Potenciāli nepietiekams sagatavošanas process rada ievērojamu savstar-
pējas infekcijas pārnešanas/piesārņojuma risku.
 – Pastāv risks, ka izstrādājums zaudēs funkcionālās īpašības.
 –  pastāv risks, ka materiāli sadalīsies un to atlikumi izraisīs endotoksiskas 
reakcijas!



4

La
tv

ija
s Lietošana

Ievietošana

a

c

b

a b

1 2

3 4

5 6



5

La
tv

ija
sIzņemšana

Lietošanas/glabāšanas apstākļi

Temperatūras ierobežo-
jums no +10 °C līdz +30 °C

Gaisa mitruma ierobežo-
jums no 20 % līdz 65 %

Sargāt no saules gaismas

Glabāt sausā vietā

Vispārīgas norādes
Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visām starptautiski spēkā esošajām bīstamo 
vielu vadlīnijām.

 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīga-
jām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.
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Ražotājs Rx only Uzmanību! Federālā likumdošana 
ierobežo šī izstrādājuma pārdo-
šanu, atļaujot to tikai ārstam vai 
pēc ārsta pasūtījuma

Derīguma termiņš

Kataloga numurs Padoms

Sterilizēts ar etilēnoksīdu Informācija

Nesterilizēt atkārtoti
„CE atbilstības marķējums” jeb 
„CE marķējums” — norāda, ka 
izstrādājums atbilst attiecīgajām 
prasībām, kas noteiktas Regulā 
par medicīniskām ierīcēm vai citos 
Eiropas Savienības tiesību aktos par 
attiecīgā marķējuma piešķiršanu.

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts

Glabāt sausā vietā

Gaisa mitruma ierobežojums PHT Nesatur ftalātus

Nelietot atkārtoti Šī izstrādājuma ražošanā nav 
izmantots dabiskais kaučuks

Uzmanību! QTY Skaits

Ražošanas datums Tulkojums

Partijas kods Medicīniska ierīce

Sargāt no saules gaismas
Medicīniskās ierīces unikālais 
identifikators

Temperatūras ierobežojums Sistēma ar vienu sterilo barjeru

Ievērot lietošanas instrukciju
Sistēma ar vienu sterilo barjeru un 
aizsargiepakojumu ārpusē
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