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Naudojimo instrukcija
  Ši naudojimo instrukcija yra išversta į šias kalbas: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, 
SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Vertimą galite atsisiųsti iš mūsų 
internetinės svetainės eifu.pajunk.com.

Atkreipkite dėmesį
 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo ins-
trukcijas! 

Rx only  Šis gaminys skirtas pagal šią naudojimo instrukciją naudoti tik kvalifikuotiems 
medikams.

„PAJUNK®“ neteikia jokių rekomendacijų dėl gydymo metodų. Už naudojimo 
būdą ir tinkamumo pacientui įvertinimą atsako gydantis medicinos personalas.
Be šios naudojimo instrukcijos, taip pat būtina vadovautis atitinkamomis profe-
sinės literatūros rekomendacijomis, techninėmis ir mokslinėmis žiniomis.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojant gaminį pakartotinai 
garantija nustoja galioti, ir gali kilti pavojus paciento saugumui
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis ir 
jų naudojimo instrukcijų bei įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu 
naudoti skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai yra procedūriniai 
rinkiniai) atsako naudotojas.

Jei pagrįstai abejojate dėl gaminio komplektavimo visumos, vientisumo ar ste-
rilumo, gaminio jokiu būdu nenaudokite.
 Gali būti naudojami tik nepažeisti, pakuotės etiketėje nurodytos nepasibaigu-
sios sterilumo galiojimo trukmės gaminiai.

Gaminio apibūdinimas / suderinamumas
„FixoLong“ yra kateterio ir filtro fiksavimo priemonė, pritvirtinama prie paciento 
odos. Jį sudaro filtro laikiklis ir kateterio kryžius su lipniu padu.
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Atskiras filtras 001151-37Q 001151-62 001151-38K
Atskiras FixoLong 001151-47 001163-60 001151-43

„FixoLong“ + 
filtras

001151-48 001151-61 001151-44

  
Bakterijų filtras Bakterijų filtras

Atskiras filtras 001163-37X 001163-62
Atskiras FixoLong 001163-40 001163-60

„FixoLong“ + 
filtras

001163-41 001163-61

Naudojimo paskirtis
Kateterio ir filtro fiksavimas

Naudojimas pagal paskirtį
Tik medicinos darbuotojams, anesteziologams, anestezės specialistams

Tikslinė pacientų grupė
Jokių tikslinės pacientų grupės apribojimų

Indikacijos
Vietinė anestezija, analgezija

Kontraindikacijos
Infekcijos ir odos sudirginimai norimoje kateterio / filtro fiksavimo srityje.

„FixoLong“ galima klijuoti tik ant švarios, sausos ir be riebalų odos!
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Uždegimai

 Naudotojas privalo informuoti apie taikant įprastas procedūras kylančias kom-
plikacijas.
 Jei naudojant kiltų su gaminiu susijusių komplikacijų, būtina vadovautis jūsų 
gydymo įstaigos protokolu. Jei tokiu būdu komplikacijų pašalinti nepavyksta 
arba jei jos laikomos sunkiomis ar negalimomis gydyti, tuoj pat atsargiai 
nutraukite procedūrą ir pašalinkite iš paciento invazinius gaminio komponen-
tus.

Įspėjimas

dėl sterilaus gaminio:
Tai yra vienkartinio naudojimo medicinos gaminys, skirtas naudoti tik vienam 
pacientui!

Nieku gyvu šio gaminio neleidžiama naudoti pakartotinai!
Jokiu būdu šio gaminio neleidžiama sterilizuoti pakartotinai!

Gamyboje naudojamos medžiagos nėra tinkamos nei pakartotinai apdoroti, nei 
pakartotinai sterilizuoti!
Gaminio konstrukcija nėra tinkama nei pakartotinai apdoroti, nei pakartotinai 
sterilizuoti!

Jei gaminys neleistinai pakartotinai apdorojamas ar naudojamas,
 –  jis gali prarasti pagrindines gamintojo numatytąsias eksploatacines savy-

bes,
 –  yra didelis kryžminės infekcijos / užteršimo pavojus dėl galimai nepa-
kankamo pakartotinio apdorojimo,
 – kyla pavojus, kad gaminys praras savo funkcines savybes,
 –  dėl nepašalintų likučių kyla medžiagų skaidymosi ir endotoksinių reak-
cijų pavojus!

kiti įspėjimai:
Atkreipkite dėmesį, kad tolesnis to paties tipo gaminio naudojimas taip pat turi 
būti apibendrintai įvertinamas po medicinos prietaisų įstatymų pasikeitimų.
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Nuplėškite lipnią plėvelę. Klijuokite „FixoLong“ ant odos nori-
moje vietoje!

Atsargiai pritvirtinkite kateterį. Ant kateterio sukryžiavimo pritvirtin-
kite filtro laikiklį.

Ant filtro laikiklio pritvirtinkite filtrą. Prijunkite „ClampingAdapter“ prie 
filtro!

Galiausiai prijunkite kateterį prie „ClampingAdapter“.

Norėdami išvengti painiavos, pritvirtinkite pridedamą etiketę (atskirai kiekvienai 
aplikacijai) prie kateterio proksimalinio galo.
Pavyzdys: ETIKETĖ „Infiltration“

INFILTRATION INFILTRATION
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Temperatūros ribos nuo +10 °C iki +30 °C

Oro drėgmė, ribos nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Sandėliuokite sausoje vietoje

Bendrieji nurodymai
Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direk-
tyvų.

Nepirogeniškas

 Apie visus pavojingus incidentus, kurie įvyko naudojant gaminį, reikia pranešti 
gamintojui ir atitinkamoms šalies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacien-
tas, valdžios institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Deutschland (Vokietija).
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Gamintojas Nepirogeniškas

Tinkamumo naudoti trukmės data Rx only Atsargiai: parduodant ar skiriant 
šį gaminį gydytojui, taikomi fede-
raliniuose įstatymuose numatyti 
apribojimaiPrekės Nr.

Sterilizuota etileno oksidu Nurodymas

Nesterilizuokite pakartotinai Informacija

Nenaudokite, jei pažeista pakuotė
0124 „CE atitikties ženklas“ arba „CE 

ženklas“ = žymėjimas rodo, kad 
gaminys atitinka tam tikrus rei-
kalavimus, nustatytus Medicinos 
prietaisų direktyvoje arba kituose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
dėl atitinkamo ženklo tvirtinimo.

Sandėliuokite sausoje vietoje

Oro drėgmės ribos

Nenaudokite pakartotinai PHT Sudėtyje nėra ftalatų

Atsargiai Šis gaminys pagamintas nenaudo-
jant natūraliojo kaučiuko.

Pagaminimo data QTY Vnt. skaičius

Partijos kodas
Priedų prijungimo jungtis:  
NRFit® pagal ISO 80369-6 

Saugokite nuo saulės spindulių Vertimas

Temperatūros ribos Medicinos priemonė

Laikykitės naudojimo instrukcijos
Unikalus medicinos prietaiso 
identifikatorius

Vieno sterilaus barjero sistema
Vienguba sterilaus barjero sistema 
su išorine apsaugine pakuote
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