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Инструкция за употреба
Специално внимание

 Прочетете внимателно информацията и указанията за приложение 
по-долу! 

Rx only  Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструк-
ция за употреба от квалифициран медицински персонал.

PAJUNK® не дава препоръка за метод за лечение. Отговорен за вида на 
приложението и избора на пациент е лекуващият медицински персонал. 
Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни 
съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката 
и обучението.
При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията 
изтича и сигурността на пациента е застрашена.
При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва да 
се спазват техните указания за употреба и декларациите за съвместимост. 
Решението за комбинираната употреба на продукти от различни производители 
(доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от прилагащия. 

 Ако има основателни съмнения относно пълнотата, 
неповредеността или статуса на стерилизация, продуктът в 
никакъв случай не бива да се използва.
 Могат да се използват само неповредени продукти преди посочения 
в обозначението срок на стерилна годност в неповредена опаковка.

Продуктово описание/съвместимост
 Продуктовите номера, респ. обхватът на валидност на 
настоящата инструкция за употреба можете да вземете 
от валидната декларация за съответствие.

Свързаност: ЛУЕР или 
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Date/Time

mL/h
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1

2

9 10

Легенда
1. FuserPump контейнер за 350 ml
2. Отвор за инжекция
3.  Инфузионен шлаух  

(дължина ок. 120 cm)
4. Филтър за обезвъздушаване и 

за бактерии
5. Регулатор на дебита
6. Ключ за настройка
7. Пациентски етикет
8. Плик за носене
9. FuserPump пълнител 

(опционален)
10. Пружинна везна

При FuserPump системата (вж. фиг.) става дума за преносима еластомерна 
помпа за еднократна употреба, която се свързва с катетър.
Посочените скорости на дебит са настроени с изотоничен разтвор на готварска 
сол при стайна температура (23°C) и еднаква височина на помпата и регулатора 
на дебита. Точността на системата възлиза на ± 10% от номиналната скорост 
на дебита. Скоростта на дебит зависи от нивото на пълнене на помпата, 
настройката върху регулатора на дебита (възможни настройки: 3 ml/h, 5 
ml/h, 8 ml/h), разликата във височината между помпата и регулатора на 
дебита, дължината, диаметъра и свойството на свързания катетър, както и от 
температурата, концентрацията и вискозитета на използвания медикамент.
Тъй като скоростта на дебит е била калибрирана при стайна температура, 
регулаторът на дебита не трябва да се закрепва върху кожата на пациента.
Предназначение
Даване на течни медикаменти при константна скорост на дебит и ниско 
налягане през легнал катетър.

Показания
Терапия на болка, регионална анестезия

Противопоказания
 –  Подаване на емулсии на мазнини или разтвори, които съдържат емулсии 

на мазнини, лекарствени разтвори с вещества, съдържащи масло, 
повърхностно активни субстанции или силно вискозни лекарствени 
разтвори или лекарствени разтвори с разтворители, като например етанол.

 – Даване на кръв или съставни части на кръв.
 – Използване при вакуум или превишено налягане.
 – Използване на органични разтворители (алкохол) за избърсване 

на повърхността на продукта, частите в близост до отвора за 
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присъединяването.
 – Пълнене на помпата над посочения обем на вместимост (350 ml)
 – Използване на напълнената помпа, след като е била изпусната. Това 

може да доведе до изтичане на течност или до други щети.
 – Промиване през адаптера, ако не е свързан с катетъра.

Усложнения
Усложнения при постоянна аналгезия
 – Разкачане на катетъра
 – Неравномерна скорост на дебит (недостатъчна аналгезия или превишена доза)
 – Затваряне на катетъра
 – Инфекции

 За прилагащия принципно има задължение за разясняване на 
типичните при процедурата усложнения.
 Ако по време на употребата се стигне до усложнения с продукт, 
следвайте протоколите на вашето учреждение. Ако усложненията 
по този начин не могат да се отстранят или ако се считат за 
тежки или такива, които не могат да се третират, прекъснете 
приложението и отстранете инвазивните съставни части на 
продукта от пациента.

Предупредителни указания

за стерилния продукт:
Става дума за медицински продукт за еднократна употреба върху един 
пациент!

В никакъв случай не бива да използвате повторно този продукт!
В никакъв случай не бива да стерилизирате повторно продукта!

Използваните при производството материали не са подходящи за повторна 
подготовка, нито за повторна стерилизация!
Продуктовият дизайн не е подходящ за повторна подготовка, нито за 
повторна стерилизация!

В случай на неразрешена повторна употреба/повторна подготовка
 –  продуктът може да загуби предвидени от производителя 
съществени характеристики.
 –  има значителен риск от кръстосана инфекция/контаминация от 
потенциално недостатъчна процедура по подготовка.
 – има риск, че продуктът ще загуби функционалните си 
характеристики.
 –  има риск от разрушаване на материалите и от ендотоксични 
реакции при остатъци!
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1. Не приемайте медикаменти, които не са указани за предназначената 
употреба. Това може да доведе до тежки наранявания на пациента.

2. Спазвайте непременно указанията за съответните разтвори на 
лекарство.

3. Винаги осигурявайте асептични условия на мястото на инжектиране.
4. Проверявайте редовно свързването между катетъра и инфузионните 

съоръжения. Взимайте под внимание след всяка манипулация 
промиването на катетъра с 1 до 2 ml физиологичен разтвор на готварска 
сол (натриев хлорид 0,9%).

5. Имайте предвид, че при пълнене с по-малко от 300 ml има по-ниски 
скорости на дебита.

6. Изхвърляйте евентуално останалите остатъци от лекарство след 
приключване на лечението съгласно валидните локални предписания.

7. Можете да окажете влияние върху скоростта на дебита чрез 
дължината и вътрешния диаметър на катетъра, както и чрез неговото 
позициониране.

8. При използването на медикаменти, които при определени обстоятелства 
могат да кристализират, се уверявайте, че пътят на инжектиране не е 
запушен чрез кристализиране.

9. Изберете скорост на дебита съгласно лекарското указание.
10. Едва когато помпата се напълни, можете да отстраните затварящото 

капаче върху края на маркуча за обезвъздушаване на системата.

допълнителни предупредителни указания:
По отношение на употребата и изхвърлянето на продукта прилагайте общите 
мерки за внимание при боравенето с кръв и телесни течности като рутинна 
мярка, тъй като контактът с предаваните от кръвта патогени води до опасност.

Приложение
I. Поставяне на катетъра 
II. Пълнене и обезвъздушаване на помпата
III. Свързване и старт на системата

I. Поставяне на катетъра
Поставете катетъра съгласно съответната клинична практика.
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Извадете стерилната система от 
опаковката. Развийте затварящото 
капаче от отвора за инжектиране. 

Контрол на обема в помпата:
С помощта на пружинната везна може 
да се контролира обемът по време на 
пълнене на помпата.
В състояние на доставка пружинната 
везна вече е закрепена върху връвта на
торбичката за носене.
Закачете сферичния край на 
пружинната везна в предвиденото 
за това разширение в капака на 
помпата. Дръжте системата за връвта 
на торбичката за носене и оставете 
помпата да виси свободно. Обемът 
в помпата може да се отчете върху 
пружинната везна.
IIa. Пълнене с инжекцията:
Напълнете инжекцията с медикамента и свържете инжекцията с отвора за 
инжектиране на помпата. Сега можете да вкарате медикамент в помпата. 
IIb. Напълване с FuserPump пълнителя: 
С FuserPump пълнителя се гарантира директно свързване между 
торбичката за медикаменти и помпената система. Интегрираният 
възвратен вентил предотвратява обратното протичане на течности. Това 
позволява бързо, сигурно и стерилно пълнене на помпата.
Можете да оставите помпата напълнена до 14 дни, без да се влоши 
функцията. При това внимавайте регулаторът на дебита да е настроен 
на "OFF". Ако съхранявате напълнената помпа в хладилника (3°C; макс. 
14 дни), трябва да оставите помпата преди употреба върху пациент за 
минимум 10 ч при стайна температура.

 По отношение на трайността и поносимостта на използваните 
медикаменти се обръщайте към съответния производител.
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Настройте желаната скорост на дебит върху регулатора на дебита. 
Използвайте за целта поставения ключ за настройка от задната страна на 
регулатора. Черните маркировки върху регулатора на дебита обозначават 
областта, в която регулаторът е напълно функционален за показваната 
скорост на дебит. Ако въртящият се регулатор е извън черните маркировки, 
не се извършва приложение.
Внимавайте непосредствено след настройката на скоростта на дебит 
да започне приложението и системата да се обезвъздуши. При напълно 
обезвъздушена система от регулатора на дебита безпроблемно излиза 
анестетик.
lll. Свързване на катетър и помпа.

1. След като катетърът е бил напълно обезвъздушен и желаната стойност 
на дебит е била настроена, свържете помпата с катетъра.

2. Запишете цялата нужна информация върху пациентския етикет и го 
поставете върху помпата.

3. Сега можете да поставите помпата в предвидената за целта торбичка 
за носене.

4. Имайте предвид, че остатъчният обем след края на приложението 
възлиза на ок. 4 ml.

Условия на експлоатация/съхранение

Ограничение на 
температурата +10 °C до +30 °C
Влажност на въздуха, 
ограничение 20 % до 65 %

Да се съхранява далеч от слънчева светлина 

Да се съхранява на сухо

Общи указания
Продуктите се произвеждат в съответствие с валидните по целия свят 
насоки за опасни вещества.
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Без пироген
 Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на 
продукта, трябва да се докладват на производителя и съответните 
органи в страната, в която потребителят и/или пациентът са 
установени.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisin-
gen, Германия.

Легенда на използваните в обозначението символи

Прооизводител Да се спазва инструкцията за 
употреба

Да се използва до … Без пироген

Артикулен номер Rx only Само с рецепта (продуктът 
може да се прилага само 
според предназначението от 
квалифициран, медицински 
персонал.)

Стерилизирано с етиленоксид

Да не се стерилизира повторно Инструкция
При повредена опаковка да не се 
използва Указание, информация

Да се съхранява на сухо

„Маркировка за съответствие 
СЕ“ или „СЕ маркировка“ 
= маркировката указва, 
че продуктът отговаря на 
съответните изисквания, 
определени в регламента за 
медицинските изделия или 
в друго законодателство на 
Европейския съюз относно 
прилагането на съответната 
маркировка. Продуктът 
отговаря на валидните 
изисквания, които са 
установени в хармонизираното 
законодателство на Общността, 
и се следи от нотифициран орган

Влажност на въздуха, ограничение

Да не се използва повторно

Внимание PHT Не съдържа фталати

Дата на производство Не съдържа латекс

Код на партида Брой
Да се съхранява далеч от 
слънчева светлина

Свързаност:  
NRFit® съгласно ISO 80369-6

Ограничение на температурата Превод

Медицински продукт

Бъ
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