
Regional Anesthesia

FixoLong
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Brugsanvisning
  Denne brugsanvisning er blevet oversat til følgende sprog: DE, EN, FR, IT, ES, PT, 
NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Oversættelserne kan 
downloades fra vores websted eifu.pajunk.com.

Obs!
 Læs følgende oplysninger og betjeningsvejledning omhyggeligt! 

Rx only  Produktet må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til 
denne brugsanvisning.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, produktet bruges på, og for udvæl-
gelsen af patienter.
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien ugyldig og bringer 
patientens sikkerhed i fare.
Hvis produktet bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugsanvisninger. Det er bru-
gerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere produkter fra forskellige produ-
center (hvor de ikke udgør behandlingsenheder).

Produktet må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til 
mistanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun produkter, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile 
udløbsdato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Produktbeskrivelse/kompatibilitet
FixoLong er en fikseringshjælp til katetre og filtre, der fastgøres til patientens 
hud. Den består af en filterbærer og et kateterkors med klæbe-pad.
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Filtre enkeltvise 001151-37Q 001151-62 001151-38K
FixoLong enkelt-
vise

001151-47 001163-60 001151-43

FixoLong + filter 001151-48 001151-61 001151-44

  
Bakteriefilter Bakteriefilter

Filtre enkeltvise  001163-37X 001163-62
FixoLong enkelt-
vise

001163-40 001163-60

FixoLong + filter 001163-41 001163-61

Tilsigtet anvendelse
Kateter- og filterfiksering

Tilsigtet anvendelsesgruppe
Medicinsk fagpersonale, anæstesiologer

Patientmålgruppe
Ingen begrænsninger i patientmålgruppen

Indikationer
Regional anæstesi, analgesi

Kontraindikationer
Infektioner og hudirritation i området omkring den ønskede kateter-/ filterfik-
sering.

FixoLong må kun klæbes på ren, tør og fedtfri hud!
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Komplikationer
Betændelse

 Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af produktet, skal hospita-
lets/klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller 
hvis de anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren stand-
ses med forsigtighed, og produktets invasive udstyrskomponenter skal fjernes 
fra patienten.

Advarsler

for sterilt produkt:
Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

Produktet må under ingen omstændigheder genbruges!
Produktet må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til opar-
bejdning eller resterilisering!
Produktet er ikke beregnet til oparbejdning eller resterilisering.

Uautoriseret genbrug eller oparbejdning
 –  kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde 

tiltænkt.
 –  giver en signifikant risiko for krydsinfektion/-kontamination som følge af 
potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
 – udgør en risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
 –  kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner 
på grund af rester!

yderligere advarselsindikationer:
Bemærk, at fortsat brug af udstyr af samme type skal vurderes kumulativt som 
beskrevet i lovgivningen om medicinsk udstyr, også efter at udstyret er blevet 
udskiftet eller erstattet.
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Anvendelse

Løsn klæbefolien. Klæb FixoLong på det ønskede sted 
på huden!

Fikser kateteret forsigtigt. Sæt filterbæreren på kateterkorset.

Fikser filteret på filterbæreren. Luk ClampingAdapteren om filteret!

Som afslutning forbindes kateteret på ClampingAdapteren.

Fastgør den vedlagte etiket (individuel til hver anvendelse) til kateterets proksimale 
ende for at undgå forveksling.
Eksempel: ETIKET "Infiltration"

INFILTRATION INFILTRATION
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Drifts-/opbevaringsforhold

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighedsbegræns-
ning 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys 

Opbevares tørt

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Pyrogenfri

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Pyrogenfri

Udløbsdato Rx only Advarsel: Salg eller udskrivelse af 
dette produkt på recept af en læge 
er underlagt begrænsningerne i 
den tyske lovgivningKatalognummer

Steriliseret med ethylenoxid Tip

Må ikke steriliseres på ny Informationer

Må ikke anvendes, hvis emballagen 
er beskadiget

0124

"CE-overensstemmelsesmærk-
ning" eller "CE-mærkning" = 
mærkning angiver, at et produkt 
opfylder de relevante krav i for-
ordningen om medicinsk udstyr 
eller anden EU-lovgivning om 
anbringelse af den pågældende 
mærkning.

Opbevares tørt

Luftfugtighedsbegrænsning

Må ikke genbruges PHT Indeholder ingen phtalater

Forsigtig Der er ikke brugt naturgummi i 
fremstillingen af dette produkt

Fremstillingsdato QTY Styktal

Batchkode
Ansats konnektivitet:  
NRFit® iht. ISO 80369-6

Beskyttes mod sollys Oversættelse

Temperaturbegrænsning Medicinsk udstyr

Overhold brugsanvisningen
Unik identifikator for et medicinsk 
udstyr

Enkelt sterilbarrieresystem
Enkelt sterilbarrieresystem med 
ydre beskyttende emballage
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