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Használati utasítás
  Ez a használati utasítás az alábbi nyelveken érhető el: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, 
DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. A fordítások honlapunkról - 
eifu.pajunk.com - tölthetők le.

Különleges megjegyzés
 Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyelmesen 
olvassa el! 

Rx only  A terméket a használati utasításnak megfelelően kizárólag szakképzett egészség-
ügyi személyzet használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége.
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége.

Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha megalapozott 
kétely áll fenn a termék hiányosságára, sértetlenségére vagy sterilitására 

vonatkozóan.
 Kizárólag sértetlen csomagolásban lévő sértetlen terméket szabad használni a 
címkén feltüntetett sterilen tartási dátum lejárta előtt.

Az eszköz leírása / kompatibilitás
A FixoLong egy segédeszköz, amely katéterek és szűrők a beteg bőrére történő 
rögzítésére szolgál. Egy szűrőtartóból és ragasztópárnával ellátott katéterke-
resztből áll.
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baktériumszűrő

Szűrő, egyenként 001151-37Q 001151-62 001151-38K
FixoLong, egyen-
ként

001151-47 001163-60 001151-43

FixoLong + szűrő 001151-48 001151-61 001151-44

  
Baktériumszűrő Baktériumszűrő

Szűrő, egyenként 001163-37X 001163-62
FixoLong, egyen-
ként

001163-40 001163-60

FixoLong + szűrő 001163-41 001163-61

Rendeltetés
Katéter és szűrőrögzítő

Tervezett felhasználók
Csak egészségügyi személyzet, aneszteziológus, altatóorvos.

Betegcélcsoport
A betegcélcsoportban nincsenek korlátozások

Indikációk
Regionális anesztézia, analgézia

Kontraindikációk
Fertőzések és bőrirritációk a katéter / szűrő rögzítésére kijelölt helyen.

A FixoLong-ot kizárólag tiszta, száraz és zsírmentes bőrre szabad ragasztani!
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Gyulladások

 A felhasználó alapvetően köteles felvilágosítást adni az eljárásra jellemző 
komplikációkról.
 Amennyiben a felhasználás közben komplikációk lépnek fel a termékkel, 
kövesse intézménye előírásait. Ha a komplikációk ezáltal nem háríthatók el, 
vagy súlyosnak vagy nem kezelhetőnek bizonyulnak, körültekintően szakítsa 
meg a kezelést és távolítsa el a termék invazív részeit a betegből.

Figyelmeztetések

a steril termékre vonatkozóan:
A termék egy beteghez felhasználható egyszer használatos orvostechnikai 
eszköz!

Az eszközt semmi esetre sem szabad újra felhasználni!
Az eszközt semmi esetre sem szabad újra sterilizálni!

A gyártáshoz használt anyagok nem alkalmasak se újrafeldolgozásra, se újras-
terilizálásra!
Az eszköz a kialakítása alapján nem alkalmas se újrafeldolgozásra, se újrasteri-
lizálásra!

Nem megengedett újrafelhasználás / újrafeldolgozás esetén
 –  az eszköz elveszítheti a gyártó által szándékozott lényeges teljesítmény-

jellemzőit,
 –  keresztfertőzés/szennyeződés jelentős kockázata lép fel potenciálisan 
elégtelen előkészítési eljárások által,
 – fennáll annak a kockázata, hogy az eszköz funkcionális tulajdonságokat 
veszít el,
 –  anyagok bomlásának és a maradványok által okozott endotoxikus reak-
ciók kockázata áll fenn!

további figyelmeztetések:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy eszköz azonos típusú célra történő folyama-
tos használatát kumulatívan kell értékelni, az orvostechnikai eszközökre leírtak 
szerint, még akkor is, ha az eszközt kicserélték vagy lecserélték.
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Húzza le a ragasztófóliát. Ragassza fel a FixoLong-ot a bőrön 
kijelölt helyre.

Óvatosan rögzítse a katétert. Illessze a szűrőtartót a katéterke-
resztre.

Rögzítse a szűrőt a szűrőtartóra. Csatlakoztassa a ClampingAdaptert 
a szűrőhöz.

Ezután csatlakoztassa a katétert a ClampingAdapterhez.

Rögzítse a mellékelt címkét (külön-külön mindegyik felhasználáshoz) a katéter 
proximmális végén, hogy elkerülje a felcserélődést.
Példa: CÍMKE "Infiltration"

INFILTRATION INFILTRATION
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Hőmérséklet-korlátozás +10 °C - +30 °C

Páratartalom, korlátozás 20 % - 65 %

Napfénytől elzárva tartandó 

Szárazon tartandó

Általános információk
Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes 
irányelvek szerint történt.

Pirogénmentes

 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyártó-
nak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó és/
vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.
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Gyártó Pirogénmentes

Eltarthatósági idő Rx only Figyelem: A termék eladása vagy 
orvos általi rendelése a szövetségi 
törvény korlátozásai alá esik.Cikkszám

Etilén-oxiddal sterilizálva Utasítás

Nem sterilizálható újra Információk

Sérült csomagolás esetén ne hasz-
nálja

0124

"CE - megfelelőségi jelölés" vagy 
"CE-jelölés" = A jelölés azt jelenti, 
hogy a termék megfelel az Európai 
Unió gyógyászati rendeleteiben 
vagy egyéb jogi előírásaiban az 
érintett jelölés kiadásáról rögzített 
erre vonatkozó követelményeknek.

Szárazon tartandó

Páratartalom-korlátozás

Nem újrafelhasználható PHT Nem tartalmaz ftalátokat

Figyelem A termék gyártása során nem hasz-
náltak természetes kaucsukot.

Gyártási dátum QTY Mennyiség

Tételszám
Szerelékcsatlakozó:  
NRFit® az ISO 80369-6 szerint 

Napfénytől elzárva tartandó Fordítás

Hőmérséklet-korlátozás Orvostechnikai eszköz

Tartsa be a használati utasítást
Az orvostechnikai termék egyér-
telmű azonosítója

Egyszeres steril védőrendszer
Egyszeres steril védőrendszer külső 
védőcsomagolással
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