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Gebruiksaanwijzing
Speciale notitie

 Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door. 
Rx only  Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door medisch vakpersoneel con-

form deze gebruiksaanwijzing.

PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten. 
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de specialist.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker. 

Het apparaat mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet, beschadigd of niet langer steriel is.
 Apparaten mogen alleen worden gebruikt als ze in een perfecte conditie zijn, 
binnen de vervaldatum van de steriliteit die staat aangegeven op het etiket en 
als de verpakking niet beschadigd is.

Productbeschrijving/ compatibiliteit
 Zie de actuele verklaring van conformiteit voor productnummers en de strek-
king van deze gebruiksaanwijzing.

Naafconnectiviteit: LUER of .



3

N
ed

er
la

n
d

s

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legenda
1. FuserPump reservoir voor 350 

ml
2. Injectie-opening
3.  Infusieslang  

(lengte ca. 120 cm)
4. Ontluchtings- en bacteriefilter
5. Debietregelaar
6. Instelsleutel
7. Patiëntenetiket
8. Draagzak
9. FuserPump filler (optioneel)

10. Weerhaak
Het FuserPump systeem (zie afb.) is een draagbare elastomeerpomp voor een-
malig gebruik, die wordt aangesloten op een katheter.

De vermelde debietsnelheden worden met isotonische zoutoplossing bij kamer-
temperatuur (23 °C) bij dezelfde hoogte van pomp en debietregelaar ingesteld. 
De precisie van het systeem bedraag ± 10 % van de nominale stroomsnelheid. De 
debietsnelheid is afhankelijk van het vulpeil van de pomp, de instelling op de debiet-
regelaar (mogelijke instellingen: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), het hoogteverschil tussen 
pomp en debietregelaar, de lengte, doorsnede en aard van de aangesloten kathe-
ters alsook van de temperatuur, de concentratie en de viscositeit van het gebruikte 
geneesmiddel.
Omdat de debietsnelheid bij kamertemperatuur moet worden gekalibreerd, 
dient u de debietregelaar niet op de huid van de patiënt te bevestigen.

Beoogd gebruik
Toediening van vloeibare geneesmiddelen bij een constante debietsnelheid en 
lage druk via een liggende katheter.

Indicaties
Pijntherapie, regionale anesthesie

Contra-indicaties
 – Toediening van vetemulsies of oplossingen die vetemulsies bevatten, medi-

sche oplossingen met oliehoudende inhoudstoffen, oppervlakteactieve 
stoffen of zeer viskeuze medische oplossingen of medicijnoplossingen met 
oplosmiddelen zoals ethanol.

 – Toediening van bloed of bloedbestanddelen.
 – Gebruik bij onder- of bovendruk.
 – Gebruik van organische oplosmiddelen (alcohol) voor het afwissen van het 

oppervlak van het product, de onderdelen in de nabijheid van de injectie-
opening, de ontluchtings-/ bacteriefilter of de aansluiting.
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 – Gebruik van de gevulde pomp, nadat hij is gevallen. Dit kan ertoe leiden dat 

er vloeistof uitloopt of andere schade ontstaat.
 – Doorspoelen door de adapter, zolang deze niet op de katheter is aangesloten.

Complicaties
Complicaties van de continue analgesie

 – Ontkoppeling van de katheter
 – Ongelijkmatige stroomsnelheid (onvoldoende analgesie of overdosis)
 – Katheterocclusie
 – Infecties

 Gebruikers mooeten patiënten informeren over de complicaties die aan deze 
procedure verbonden zijn.
 Als er complicaties optreden tijdens het gebruik van het apparaat volg dan het 
protocol van uw organisatie. Als dit de complicaties niet oplost of als deze 
moeten worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig 
de procedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen

voor steriel product:
Het gaat om een medisch wegwerpproduct voor gebruik bij één patiënt!

Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden!
Dit apparaat mag in geen geval opnieuw gesteriliseerd worden!

De materialen die door de fabrikant van dit apparaat zijn gebruikt, zijn niet 
geschikt voor herverwerking of hersterilisatie.
Dit apparaat is niet ontworpen om opnieuw gebruikt of opnieuw gesteriliseerd 
te worden.

Onbevoegd hergebruik of herverwerking
 –  kan leiden tot verlies van de essentiële prestaties als bedoeld door de 
fabrikant
 –  leidt tot een significant grote kans op kruisinfectie/ contaminatie als 
gevolg van potentieel inadequate verwerkingsmethodes
 – kan ertoe leiden dat het apparaat zijn functionele eigenschappen verliest
 –  kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen
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in de applicatie:
1. Dien geen medicatie toe die niet is bedoeld voor het beoogd gebruik. Dit kan 

bij de patiënt tot ernstig letsel leiden.
2. Neem te allen tijde de aanwijzingen voor de betreffende medische oplos-

singen in acht.
3. Vergewis uzelf er altijd van dat de injectieplaats gedesinfecteerd is.
4. Controleer regelmatig de verbinding tussen katheter en infuus. Overweeg na 

elke manipulatie het spoelen van de katheter met 1 tot 2 ml fysiologische zouto-
plossing (natriumchloride 0,9 %).

5. Houd er rekening mee dat bij vullingen van minder dan 300 ml sprake is 
van lagere debietsnelheden.

6. Gooi eventueel achtergebleven resten van geneesmiddelen weg na afron-
ding van de behandeling conform de lokale voorschriften.

7. U kunt de debietsnelheid beïnvloeden door lengte en binnendiameter van 
de katheter alsook door de positionering ervan.

8. Zorg er bij het gebruik van evt. kristalliserende geneesmiddelen voor dat het 
injectietraject niet door kristallisatie is afgesloten.

9. Selecteer de door de arts voorgeschreven stroomsnelheid.
10. Pas wanneer de pomp gevuld is, mag u de afsluitdop aan het einde van de 

slang verwijderen om het systeem te ontluchten.

andere waarschuwingsindicaties:
U moet standaard algemene voorzorgsmaatregelen treffen als u met bloed of 
lichaamsvocht werkt bij gebruik en verwijderen van het apparaat vanwege het 
risico op contact met door bloed overgedragen pathogenen.

Gebruik
I. Plaatsen van de katheter
II. Vullen en ontluchten van de pomp
III. Aansluiting en start van het systeem

I. Plaatsen van de katheter
Plaatsen van de katheter in overeenstemming met de goede klinische praktijken.

II. Vullen van de pomp: 
Haal het steriele systeem uit de verpak-
king. Draai de afsluitdop van de injectie-
opening. 
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Met behulp van de weeghaak kan het 
volume tijdens het vullen van de pomp 
worden gecontroleerd.
Bij aflevering is de weeghaak al aan het 
snoer van de
draagzak bevestigd.

Hang het kogelvormige einde van de 
weeghaak in de daarvoor bedoelde uit-
sparing in het deksel van de pomp. Houd 
het systeem vast aan het snoer van de 
draagzak en laat de pomp vrij hangen. Het 
volume in de pomp kan nu worden afge-
lezen op de weeghaak.

IIa. Vullen met de injectiespuit:
Vul de spuit met het geneesmiddel en sluit de injectiespuit aan op de injectie-
opening van de pomp. Nu kunt u het geneesmiddel in de pomp inbrengen. 

IIb. Vullen met de FuserPump filler:
Met de FuserPump filler wordt gezorgd voor een directe verbinding tussen 
medische zak en pompsysteem. Het geïntegreerde terugslagventiel voorkomt 
dat vloeistoffen weer terugstromen. Hierdoor kan de pomp sneller veilig en ste-
riel worden gevuld.
U kunt de pomp tot 14 dagen vol gevuld laten, zonder dat dit de werking beïnv-
loedt. Zorg ervoor dat de debietregelaar op „OFF“ is gezet. Indien u de gevulde 
pomp in de koelkast (3 °C; max. 14 dagen) bewaart, dient u de pomp vóór 
gebruik op de patiënt ten minste 10 uur op kamertemperatuur te houden.

 Raadpleeg inzake de houdbaarheid en compatibiliteit van de gebruikte 
geneesmiddelen de betreffende fabrikant.

Ontluchten en instellen van de stroomsnelheid.

Stel op de debietregelaar de gewenste stroomsnelheid in. Gebruik daarvoor de op 
de achterkant van de regelaar aangebrachte instelsleutel. De zwarte markeringen 
op de debietregelaar geven het bereik aan, waarin de regelaar voor de weergege-
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markeringen, dan vindt geen toepassing plaats.
Houd er rekening mee dat direct na het instellen van de stroomsnelheid de toe-
passing begint en het systeem wordt ontlucht. Wanneer het systeem volledig 
ontlucht is komt op de debietregelaar ongehinderd anestheticum vrij.

lll. Aansluiting van katheter en pomp.
1. Nadat de katheter volledig ontlucht en de gewenste stroomsnelheid inge-

steld is, sluit u de pomp aan op de katheter.
2. Schrijf alle benodigde informatie op het patiëntenetiket en plak dit op de 

pomp.
3. U kunt de pomp nu in de voor dit doel bestemde draagzak plaatsen.
4. Zorg ervoor dat het restvolume na beëindiging van de toepassing ca. 4 ml 

bedraagt.

Bedrijfs-/ opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Vochtigheidslimiet 20 % tot 65 %

Bij zonlicht vandaan houden

Droog bewaren

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwid gel-
dige richtlinen voor gevaarlike stoffen.

Pyrogeenvrij

 Alle ernstige incidenten die bij gebruik van het product zijn opgetreden, dienen 
bij de fabrikant en de betreffende instantie van het land waarin de gebruiker 
en/of de patient woonachtig is/zijn te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.



8

Legenda van gebruikte pictogrammen op etiketten

Fabrikant Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Te gebruiken tot … Pyrogeenvrij

Bestelnummer Rx only Let op: op basis van de federale 
wetgeving mag dit apparaat uits-
luitend worden verkocht door of in 
opdracht van een arts.Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Niet opnieuw steriliseren Advies

Niet gebruiken als verpakking 
beschadigd is Informatie

Droog bewaren
„CE-conformiteitsmarkering“ 
of „CE-markering“ = markering 
geeft aan dat een product voldoet 
aan de betreffende eisen, die zijn 
vastgelegd in de Verordening 
over medische hulpmiddelen of 
in andere wet- en regelgeving van 
de Europese Unie met betrekking 
tot het aanbrengen van de betref-
fende markering.

Vochtigheidslimiet

Niet hergebruiken

Let op PHT Bevat geen ftalaten

Productiedatum
Bij de fabricage van dit product is 
geen natuurlijk rubber gebruikt

Batchcode Hoeveelheid

Bij zonlicht vandaan houden Naafconnectiviteit:  
NRFit® conf. ISO 80369-6

Temperatuurlimiet Vertaling

Medisch hulpmiddel
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is a trademark of GEDSA, used with 
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