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Lietošanas instrukcija
Īpašs paziņojums

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus! 
Rx only Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lieto-

šanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas 
personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli. 
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklāstīta 
attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta 
drošība.
Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instruk-
cijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju 
ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs. 

Ierīci nedrīkst lietot nekādos apstākļos, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par 
nepilnībām vai bojājumiem.
 Atļauts lietot tikai izstrādājums nevainojamā stāvoklī, ar spēkā esošu sterilitātes 
termiņu, kas norādīts uz etiķetes, kā arī ar nebojātu iepakojumu.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība
 Izstrādājumu numurus un šīs lietošanas instrukcijas darbības jomu, lūdzu, 
skatiet pašreizējā atbilstības deklarācijā.

Uzlikas savienojamība: LUER vai  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Simbolu skaidrojums
1. FuserPump tvertne 350 ml
2. Injekcijas atvere
3.  Infūzijas caurule  

(garums apm. 120 cm)
4. Atgaisošanas un baktēriju filtrs
5. Caurplūdes regulators
6. Regulēšanas atslēga
7. Pacienta etiķete
8. Maisiņš
9. FuserPump fillers (pēc izvēles)

10. Atspersvari
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sūknis, kas tiek savienots ar katetru.

Norādītais caurplūdes ātrums tika noteikts ar izotonisko vārāmās sāls šķīdumu istabas 
temperatūrā (23  C), novietojot sūkni un caurplūdes regulatoru vienādā augstumā. 
Sistēmas precizitāte ir ± 10 % no nominālā plūsmas ātruma. Caurplūdes ātrums ir 
atkarīgs no sūkņa uzpildes stāvokļa, caurplūdes regulatora iestatījuma (iespējamie 
iestatījumi 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), augstuma starpības starp sūkni un caurplūdes 
regulatoru, pievienotā katetra garuma, diametra un kvalitātes, kā arī no izmantotā 
medikamenta temperatūras, koncentrācijas un viskozitātes.
Tā kā caurplūdes ātrums tika kalibrēts istabas temperatūrā, nav nepieciešams 
stiprināt caurplūdes regulatoru pie pacienta ādas.

Paredzētais lietojums
Šķidru medikamentu pievadīšana ar konstantu caurplūdes ātrumu un zemu 
spiedienu, izmantojot horizontāli novietotu katetru.

Indikācijas
Sāpju terapija, reģionālā anestēzija.

Kontrindikācijas
 – Tauku emulsiju vai šķīdumu, kas satur tauku emulsijas, medikamentu šķīdumu 

ar eļļu saturošām sastāvdaļām, virsmaktīvu vielu vai medikamentu šķīdumu 
ar augstu viskozitāti, vai medikamentu šķīdumu ar šķīdinātājiem, piemēram, 
etanolu, pievadīšana.

 – Asiņu vai asiņu sastāvdaļu pievadīšana.
 – Izmantošana pie pazemināta vai paaugstināta spiediena.
 – Organisko šķīdinātāju (alkohola) izmantošana izstrādājuma, injekcijas atveres 

tuvumā esošo daļu, atgaisošanas/baktēriju filtra vai pieslēguma noslaucīšanai.
 – Sūkņa uzpilde vairāk par norādīto tilpumu (350 ml).
 – Uzpildīta sūkņa izmantošana pēc tā nomešanas. Tas var izraisīt šķidruma 

izplūšanu vai radīt citu kaitējumu.
 – Skalošana caur adapteru, kad tas nav savienots ar katetru.

Komplikācijas
Nepārtrauktas analgēzijas komplikācijas

 – Katetra atvienošanās
 – Nevienmērīgs caurplūdes ātrums (nepietiekama analgēzija vai pārdozēšana)
 – Katetra noslēgšanās
 – Infekcijas
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 Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar jūsu 
organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikācijas vai tās 
tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pārtrauciet 
procedūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.

Brīdinājuma norādes

par sterilu izstrādājumu:
Šis ir vienreizējās lietošanas medīcinisks izstrādājums, ko drīkst lietot tikai vienam 
pacientam!

Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti!
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst sterilizēt atkārtoti!

Ražošanā izmantotie materiāli nav piemēroti atkārtotai sagatavošanai vai 
atkārtotai sterilizēšanai!
Izstrādājuma konstrukcija nav piemērota atkārtotai sagatavošanai vai atkārtotai 
sterilizēšanai!

Neatļautas atkārtotas lietošanas/sagatavošanas gadījumā
 –  izstrādājums var zaudēt būtiskus raksturlielumus, ko paredzējis ražotājs;
 –  potenciāli nepietiekams sagatavošanas process rada ievērojamu 
savstarpējas infekcijas pārnešanas/piesārņojuma risku;
 – pastāv risks, ka izstrādājums zaudēs funkcionālās īpašības;
 –  pastāv risks, ka materiāli sadalīsies un to atlikumi izraisīs endotoksiskas 
reakcijas!

lietošanas laikā:
1. Neievadiet medikamentus, kas nav indicēti paredzētajam pielietojumam. Tas 

var pacientam radīt smagas traumas.
2. Obligāti ievērojiet norādījumus par attiecīgajiem medikamentu šķīdumiem.
3. Injekcijas vietā vienmēr nodrošiniet antiseptiskus apstākļus.
4. Regulāri pārbaudiet katetra un infūzijas iekārtu savienojumu. Ievērojiet notei-

kumu par katetra skalošanu pēc manipulācijas ar 1 līdz 2 ml fizioloģisko vārāmā 
sāls šķīdumu (nātrija hlorīds 0,9 %).

5. Ņemiet vērā, ka, uzpildot mazāk par 300 ml, rodas zems caurplūdes ātrums.
6. Pēc manipulācijas pabeigšanas utilizējiet medikamentu atliekas saskaņā ar 

valstī spēkā esošajiem normatīviem.
7. Caurplūdes ātrumu var mainīt, izmantojot citu katetra garumu un iekšējo 

diametru, kā arī mainot tā novietojumu.
8. Izmantojot medikamentus, kas noteiktos apstākļos var kristalizēties, 

pārliecinieties, vai injekcijas ceļš kristalizācijas rezultātā nav slēgts.
9. Izvēlieties ārstēšanas indikācijai atbilstošu caurplūdes ātrumu.

10. Caurules galā esošo vāciņu, kas paredzēts sistēmas atgaisošanai, drīkst 
atvērt tikai tad, kad sūknis ir uzpildīts.
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Izstrādājuma lietošanas un utilizācijas laikā ievērojiet vispārīgos piesardzības 
pasākumus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo saskare 
ar asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.

Lietošana
I. Katetra ievietošana 
II. Sūkņa uzpilde un atgaisošana
III. Sistēmas savienošana un palaide

Katetra ievietošana
Katetra ievietošana saskaņā ar atbilstošu klīnisko praksi.

II. Sūkņa uzpilde: 
Izņemiet sterilo sistēmu no iepakojuma. 
Noskrūvējiet injekcijas atveres vāciņu. 

Sūkņa tilpuma kontrole:

Izmantojot atspersvarus, var kontrolēt til-
pumu sūkņa uzpildes laikā.
Piegādes stāvoklī atspersvari jau ir 
piestiprināti pie
maisiņa auklas.

Iekariet atspersvaru lodveida formas galu 
tam paredzētājā sūkņa vāka iedobē. Turiet 
sistēmu aiz maisiņa auklas un ļaujiet 
sūknim brīvi karāties. Uz atspersvariem var 
nolasīt sūknī iepildīto tilpumu.

IIa. Uzpilde ar injekcijas šļirci:
Iepildiet šļircē medikamentu un savienojiet injekcijas šļirci ar sūkņa injekcijas 
atveri. Tagad varat iepildīt sūknī medikamentu. 

IIb. Uzpilde ar FuserPump filleri: 
Izmantojot FuserPump filleri, tiek izveidots tiešs medikamenta maisiņa un sūkņa 
sistēmas savienojums. Iebūvētais pretvārsts novērš šķidruma plūsmu atpakaļ. 
Tas nodrošina ātrāku, kā arī drošu un sterilu sūkņa uzpildi.
Sūkni uzpildītā stāvoklī, nepasliktinot tā darbību, drīkst glabāt līdz 14 dienām. 
Šajā laikā raugiet, lai caurplūdes regulators būtu iestatīts stāvoklī „OFF“ 
(Izslēgts). Ja uzpildīts sūknis tiek glabāts ledusskapī (3  C; maks. 14 dienas), tas 
pirms lietošanas pacientam ir jāatstāj istabas temperatūrā vismaz 10 h.
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lūdzu, vērsieties pie attiecīgā medikamentu ražotāja.

Atgaisošana un caurplūdes ātruma regulēšana

Noregulējiet vēlamo caurplūdes ātrumu ar caurplūdes regulatoru. Šim nolūkam 
izmantojiet caurplūdes regulatora aizmugurē izvietoto regulēšanas atslēgu. 
Melnie marķējumi uz caurplūdes regulatora apzīmē apgabalu, kurā regulators pie 
norādītā caurplūdes ātruma darbojas optimāli. Ja grozāmais regulators atrodas 
ārpus melnajiem marķējumiem, pievade nenotiek.
Ievērojiet, ka pēc caurplūdes ātruma noregulēšanas nekavējoties tiek sākta pie-
vade un sistēma atgaisojas. Ja sistēma ir pilnīgi atgaisota, no caurplūdes regula-
tora bez traucējumiem izplūst anestēzijas līdzeklis.

lll. Katetra un sūkņa savienošana
1. Kad katetrs ir pilnīgi atgaisots un ir noregulēts vēlamais plūsmas ātrums, 

savienojiet sūkni ar katetru.
2. Uzrakstiet visu nepieciešamo informāciju uz pacienta etiķetes un piestipri-

niet to pie sūkņa.
3. Tagad varat ievietot sūkni šim nolūkam paredzētajā maisiņā.
4. Ievērojiet, ka atlikušais tilpums pēc pievades beigām ir apm. 4 ml.

Lietošanas/ glabāšanas apstākļi

Temperatūras 
ierobežojums no +10 °C līdz +30 °C

Gaisa mitrums, 
ierobežojums no 20 % līdz 65 %

Sargāt no saules gaismas 

Glabāt sausā vietā
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Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visā starptautiski spēkā esošajām bīstamo 
vielu vadlīnijām.

Apirogēns

 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts 
atbildīgajām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.

Marķējumā izmantoto simbolu skaidrojums

Ražotājs Ievērot lietošanas instrukciju

Izlietot līdz... Apirogēns

Kataloga numurs Rx only Nepieciešama recepte 
(izstrādājumu drīkst lietot tikai 
kvalificēts medicīniskais personāls 
saskaņā ar paredzēto lietojumu).Sterilizēts ar etilēnoksīdu

Nesterilizēt atkārtoti Padoms

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts Norāde, informācija

Glabāt sausā vietā “CE atbilstības zīme” jeb “CE 
zīme” =  zīme norāda, ka ierīce 
atbilst attiecīgajām prasībām, 
kas noteiktas Medicīnisko ierīču 
regulā un citos Eiropas Savienības 
tiesību aktos, kuri reglamentē tās 
piestiprināšanu.

Gaisa mitrums, ierobežojums

Nelietot atkārtoti

Uzmanību! PHT Nesatur ftalātus

Ražošanas datums Nesatur lateksu

Partijas kods Skaits

Sargāt no saules gaismas Uzlikas savienojamība:  
NRFit® saskaņā ar ISO 80369-6

Temperatūras ierobežojums Tulkojums

Medicīniskā ierīce
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