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Kasutusjuhend
Eriline tähelepanu

 Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhiseid hoolikalt läbi! 
Rx only  Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-

tud meditsiinitöötajad.
PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja. 
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvusavaldust. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda otsustada. 

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
sus staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu, mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ ühilduvus
 Tootenumbrid ja selle kasutusjuhendi ulatus on esitatud kehtivas vastavusde-
klaratsioonis.

Otste ühenduvus: LUER või .

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legend
1. FuserPump konteiner 350 ml 

jaoks
2. Süsteport
3.  Infusioonivoolik  

(pikkus u. 120 cm)
4. Tuulutus- ja bakterifilter
5. Läbivoolu regulaator
6. Reguleerimisvõti
7. Patsiendi etikett
8. Kandekott
9. FuserPump Filler (valikuline)

10. Vedrukaal
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lFuserPump süsteem (pildil) on ühekordselt kasutatav kaasaskantav elastomeer-
pump, mis ühendatakse kateetriga.

Näidatud läbivoolukiirused seadistati isotoonilise soolalahusega toatemperatuuril 
(23 ° C) ning pumba ja läbivoolu regulaatoriga samal kõrgusel. Süsteemi täpsus 
on ± 10% nimivoolukiirusest. Läbivoolukiirus sõltub pumba täitetasemest, läbivoo-
luregulaatori seadistusest (võimalikud seaded: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), pumba ja 
läbivoolu regulaatori vahelisest kõrguse erinevusest, ühendatud kateetri pikkusest, 
läbimõõdust ja seisundist, samuti kasutatava ravimi temperatuurist, kontsentratsioo-
nist ja viskoossusest.
Kuna läbivoolukiirus on kalibreeritud toatemperatuuril, ei pea te läbivooluhulga 
regulaatorit patsiendi naha külge kinnitama.

Sihtotstarve
Vedelate ravimite manustamine püsiva läbivoolukiiruse ja kateetrite kohal valits-
eva madala rõhu juures.

Näidustused
Valuteraapia, kohalik anesteesia

Vastunäidustused
 – Rasvaemulsioonide või rasvaemulsioone sisaldavate lahuste, õlisid sisaldavate 

ravimilahuste, pindaktiivsete ainete või kõrge viskoossusega ravimilahuste või 
selliseid lahusteid nagu etanool sisaldavate ravimilahuste manustamine.

 – Vere või verekomponentide manustamine.
 – Kasutamine ala- või ülerõhu korral.
 – Orgaaniliste lahustite (alkoholi) kasutamine toote pealispinna, süstepordi 

lähedal olevate osade, õhutus-/ bakterifiltri või ühendusdetaili pühkimiseks.
 – Pumba täitmine üle ettenähtud mahu (350 ml)
 – Täidetud pumba kasutamine, pärast seda kui sellel on lastud maha kukkuda. 

See võib põhjustada vedeliku lekkimist või muid kahjustusi.
 – Loputage adapterit seni, kuni see pole kateetriga ühendatud.

Komplikatsioonid
Pideva analgeesia tüsistused

 – Kateetri lahtiühendamine
 – Ebaühtlane läbivoolukogus (ebapiisav analgeesia või üledoos)
 – Kateetri ummistus
 – Infektsioonid
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 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad tüsistused, järgige oma asutuse eeskirju. Kui 
tüsistusi ei saa sel viisil kõrvaldada või kui neid peetakse tõsisteks või ravitama-
tuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilse toote osas:
Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks 
steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise / ringlusse võtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatumise 
/ saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endo toksiliste reaktsioonide oht!

kasutamisel:
1. Ärge manustage ravimeid, mis pole ettenähtud otstarbel kasutamiseks. See 

võib põhjustada patsiendile tõsiseid vigastusi.
2. Järgige kindlasti iga üksiku ravimilahuse juhiseid.
3. Hoolitsege alati selle eest, et süstimiskoht oleks steriilne.
4. Kontrollige pidevalt kateetri ja infusiooniseadeldiste vahelist ühendust. Pärast iga 

manipuleerimist kaaluge kateetri loputamist 1 kuni 2 ml füsioloogilise keeduso-
olalahusega (naatriumkloriid 0,9 %).

5. Pange tähele, et alla 300 ml täitmise korral on tulemuseks madalamad läbi-
voolukiirused.

6. Pärast ravi lõppu hävitage järelejäänud ravimijäägid vastavalt kohapeal 
kehtivatele eeskirjadele.

7. Voolukiirust saate mõjutada kateetri pikkuse ja siseläbimõõdu ning selle 
asendi kaudu.

8. Kui kasutate ravimeid, mis võivad teatud tingimustel kristalliseeruda, veen-
duge, et süstimistee ei oleks kristallidest ummistatud.

9. Valige läbivoolukogus vastavalt meditsiinilisele näidustusele.
10. Alles siis, kui pump on täidetud, võite süsteemi õhust tühjendamiseks 

eemaldada vooliku otsast korgi.
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edasised hoiatused:
Vere ja kehavedelikega ümberkäimisel kasutage toote käitlemise ja utiliseerimise 
osas rutiinse meetodina üldisi ettevaatusabinõusid, kuna kontakt vere kaudu 
levivate patogeenidega võib olla ohtlik.

Kasutamine
I. Kateetri paigaldamine 
II. Pumba täitmine ja õhust tühjendamine
III. Süsteemi ühendamine ja käivitamine

I. Kateetri paigaldamine
Paigaldage kateeter lähtuvalt vastavast kliiniliselt praktikast.

II. Pumba täitmine: 
Võtke steriilne süsteem pakendist välja. 
Keerake kork süstepordi pealt maha. 

Mahu kontroll pumbasiseselt:

Vedrukaalu abil saab mahtu pumba täit-
mise käigus kontrollida.
Tarneolekus on vedrukaal juba kinnitatud
kandekoti nööri külge.

Riputage vedrukaalu kuulikujuline ots 
pumba kaanes selleks ettenähtud süven-
disse. Hoidke süsteemi kandekoti nöö-
rist kinni ja laske pump vabalt rippuma. 
Pumba sees olevat mahtu saab nüüd 
vedrukaalult lugeda.

IIa. Täitmine injektsioonisüstla abil:
Täitke süstal ravimiga ja ühendage injektsi-
oonisüstal pumba süstepordiga. Nüüd saate sisestada pumpa ravimi. 

IIb. Täitmine FuserPump Filleri abil: 
FuserPump Filler tagab otsese ühenduse ravimikoti ja pumpamissüsteemi vahel. 
Integreeritud tagasilöögiklapp hoiab ära vedelike tagasivoolu. See võimaldab 
pumba kiiremat, ohutut ja steriilset täitmist.
Võite jätta pumba täielikult täidetuks kuni 14 päevaks, ilma et see mõjutaks selle 
funktsiooni. Veenduge sealjuures, et läbivooluhulga regulaator oleks asendis 
"OFF". Kui hoiate täidetud pumpa külmkapis (maksimaalselt 14 päeva tempe-
ratuuril 3 °C), peate enne selle kasutamist patsiendil pumpa vähemalt 10 tundi 
toatemperatuuril hoidma.
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l  Kasutatavate ravimite säilivusaja ja talutavuse osas pöörduge palun vastava 
ravimitootja poole.

Õhutustamine ja läbivoolukoguse seadistamine

Seadistage läbivooluhulga regulaatoril soovitud voolukiirus. Kasutage selleks regu-
laatori tagaküljel olevat reguleerimisvõtit. Vooluregulaatoril olevad mustad märgid 
tähistavad vahemikku, mille raames regulaator on näidatud voolukiirusel täielikult 
töökorras. Kui pöördnupp asub väljaspool musti märke, siis rakendust ei toimu.
Jälgige, et rakendus algaks kohe pärast läbivoolukoguse seadistamist ja et süs-
teem end õhust tühjaks laseks. Kui süsteem on täielikult õhust tühi, voolab anes-
teetikum vabalt läbi vooluregulaatori.

lll. Kateetri ja pumba ühendamine.
1. Pärast kateetri täielikku õhutustamist ja soovitud voolukiiruse seadistamist 

ühendage pump kateetriga.
2. Kirjutage kogu vajalik teave patsiendi etiketile ja kinnitage see pumba külge.
3. Nüüd saate pumba paigutada selleks ette nähtud kandekotti.
4. Jälgige, et järelejäänud maht pärast rakenduse lõppemist oleks umbes 4 ml.

Töö-/ ladustamistingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskus, piirang 20 % kuni 65%

Kaitsta päikesekiirguse eest 

Säilitada kuivas



7

Ee
st

i k
ee

lÜldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja / või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.

Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Järgige kasutusjuhendit

Kasutatav kuni ... Mittepürogeenne

Artikli number Rx only Vajalik retsept (toodet tohib kasu-
tada ainult kvalifitseeritud meditsi-
initöötaja.)Steriliseeritud etüleenoksiidiga

Uuesti mitte steriliseerida Juhis

Katkise pakendi korral mitte 
kasutada Märkus, teave

Säilitada kuivas „CE-vastavusmärgis“ või „CE-
märgis“ = märgis näitab, et toode 
vastab asjakohastele nõuetele, mis 
on täpsustatud meditsiinitoodete 
määruses või muudes Euroopa 
Liidu õigusaktides vastava märgise 
kinnitamise kohta.

Õhuniiskus, piirang

Mitte uuesti kasutada

Tähelepanu PHT Ei sisalda ftalaate

Valmistamise kuupäev Ei sisalda lateksit

Partii kood Kogus

Kaitsta päikesekiirguse eest Otste ühenduvus:  
NRFit® vastavalt ISO 80369-6

Temperatuuripiirang Tõlge

Meditsiinitoode
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