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Návod na použitie
  Tento návod na použitie je preložený do nasledujúcich jazykov: DE, EN, FR, IT, 
ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Tieto preklady si 
môžete stiahnuť z našej internetovej stránky eifu.pajunk.com.

Zvláštne upozornenie
 Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie a pokyny na používanie! 

Rx only  Pomôcku smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v súlade s týmto 
návodom na použitie.

Spoločnosť PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v  súvislosti s metódou 
ošetrenia. Za spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný 
zdravotnícky personál.
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prí-
slušnou odbornou literatúrou, ako aj aktuálnym stavom techniky a vzdelania.
V prípade nedodržania návodu na použitie alebo konania v rozpore s ním 
zanikne záruka a dôjde k ohrozeniu bezpečnosti pacienta.
Ak sa pomôcka používa v kombinácii s inými pomôckami, musia sa okrem toho 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o zhode týchto pomôcok. Roz-
hodnutie o kombinovanom použití pomôcok od rôznych výrobcov (pokiaľ nejde 
o ošetrovacie jednotky) je na zvážení používateľa.

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
pomôcka sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Použiť sa môžu iba neporušené pomôcky v neporušenom obale pred uplynu-
tím dátumu exspirácie sterility vyznačeného na obale.

Opis pomôcky/zhoda
FixoLong je fixačná pomôcka pre katéter a filter, ktorá je pripevnená na koži 
pacienta. Pozostáva z nosiča filtra a katétrového kríža s lepiacou páskou.
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 Bakteriálny filter Bakteriálny filter Miniatúrny bakteriálny 
filter 

Samostatný filter 001151-37Q 001151-62 001151-38K
Samostatná fixá-
cia FixoLong

001151-47 001163-60 001151-43

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

  
Bakteriálny filter Bakteriálny filter

Samostatný filter 001163-37X 001163-62
Samostatná fixá-
cia FixoLong

001163-40 001163-60

FixoLong + filter 001163-41 001163-61

Vymedzenie účelu
Fixácia katétra a filtra

Zamýšľaný používateľ
Len zdravotnícky odborný personál, anestéziológ.

Cieľová skupina pacientov
Bez obmedzenia v cieľovej skupine pacientov

Indikácie
Regionálna anestézia, analgézia

Kontraindikácie
Infekcie a podráždenia kože v oblasti želanej fixácie katétra/filtra.

FixoLong smie byť nalepený iba na čistú, suchú a odmastenú kožu!
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Zápaly 

 Používateľ má v zásade povinnosť informovať pacienta o komplikáciách typic-
kých pre použitý postup.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s pomôckou, riaďte sa proto-
kolmi vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné vyriešiť touto cestou alebo 
ak ich možno považovať za závažné alebo neodstrániteľné, opatrne prerušte 
aplikáciu a odstráňte z pacienta invazívne súčasti pomôcky.

Výstražné upozornenia

k sterilnej pomôcke:
Ide o jednorazovú zdravotnícku pomôcku na použitie na jednom pacientovi!

Túto pomôcku nikdy nesmiete opakovane použiť!
Túto pomôcku nikdy nesmiete znova sterilizovať!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opätovnú úpravu ani na opä-
tovnú sterilizáciu!
Konštrukcia pomôcky nie je vhodná ani na opätovnú úpravu ani na opätovnú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opakovaného použitia/opätovnej úpravy
 –  môže pomôcka stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrob-

com.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov úpravy.
 – existuje riziko, že pomôcka stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!

ďalšie výstražné upozornenia:
Vezmite na vedomie, že pokračujúce používanie pomôcky toho istého druhu aj 
po zmene/výmene musí byť posúdené kumulatívne v zmysle právnych predpi-
sov o zdravotníckych pomôckach.
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Odstráňte lepiacu fóliu. Nalepte FixoLong na želanom mieste 
na kožu!

Opatrná fixácia katétra. Nastrčte držiak filtra na kríž katétra.

Zafixujte filter na držiak filtra. Pripevnite Clamping adaptér na filter!

Na záver napojte katéter na clamping adaptér.

Aby ste zabránili zámene, pripevnite priloženú etiketu (individuálnu pre každú apli-
káciu) na proximálny koniec katétra.
Príklad: ETIKETA „Infiltration“

INFILTRATION INFILTRATION
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Teplotné obmedzenie +10 °C až +30 °C

Hranice vlhkosti 20 % až 65 %

Chrániť pred slnkom 

Uchovávajte v suchu

Všeobecné upozornenia
Pomôcky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Apyrogénny

 Všetky závažné udalosti, ktoré sa vyskytli pri používaní pomôcky, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Výrobca Apyrogénny

Dátum exspirácie Rx only Upozornenie: Predaj alebo pred-
pisovanie tohto výrobku lekárom 
podlieha obmedzeniam vnút-
roštátneho zákonaKatalógové číslo

Sterilizovaný etylénoxidom Inštrukcia

Zákaz opakovanej sterilizácie Informácie

Nepoužívať, ak je obal poškodený
0124 „Vyhlásenie o zhode EÚ“ alebo 

„Označenie CE“ = označenie 
udáva, že pomôcka spĺňa platné 
požiadavky, ktoré sú stanovené 
v nariadení o zdravotníckych 
pomôckach alebo v iných práv-
nych predpisoch Európskej únie o 
použití dotknutého označenia.

Uchovávajte v suchu

Obmedzenie vlhkosti vzduchu

Nepoužívať opakovane PHT Neobsahuje ftaláty

Pozor Pri výrobe tohto výrobku nebol 
použitý prírodný kaučuk

Dátum výroby QTY Počet kusov

Kód dávky
Nadstavec na pripojenie:  
NRFit® podľa ISO 80369-6

Chráňte pred slnkom Preklad

Teplotné obmedzenie Zdravotnícka pomôcka

Pozri návod na použitie
Unikátny identifikátor zdravotníc-
kej pomôcky

Systém jednoduchej sterilnej bariéry
Systém jednoduchej sterilnej 
bariéry s vonkajším ochranným 
obalom
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