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Instruções de utilização
Aviso especial

 Leia cuidadosamente as seguintes informações e instruções de utilização! 
Rx only  O produto só pode ser utilizado por pessoal médico qualificado de acordo com 

estas instruções de utilização.

A PAJUNK® não recomenda qualquer método de tratamento em particular. O 
pessoal médico profissional é responsável pelo modo como o dispositivo é uti-
lizado e pela seleção do paciente. 
Para além destas instruções de utilização, a informação relevante também se 
aplica de acordo com a literatura especializada correspondente e o estado atual 
de desenvolvimento dos conhecimentos.
O incumprimento das instruções de utilização invalida a garantia e coloca em 
risco a segurança do paciente.
Em caso de utilização em combinação com outros produtos, é essencial que 
sejam consideradas as informações sobre compatibilidade e as instruções de 
utilização desses outros produtos. Qualquer decisão relativamente ao uso com-
binado de dispositivos de diferentes fabricantes (em que estes não constituam 
unidades de tratamento) é da responsabilidade do utilizador. 

 O dispositivo não pode ser usado em qualquer circunstância se houver motivos 
válidos para suspeitar que o mesmo se encontra incompleto, danificado ou 
apresenta perda de esterilidade.
 Podem ser exclusivamente utilizados produtos intactos antes do fim da data de 
validade da esterilidade, indicada no rótulo, e em embalagem intacta.

Descrição do produto / compatibilidade
 Consulte a atual declaração de conformidade a respeito dos números relativos 
aos produtos e do âmbito destas instruções de utilização.

Conectividade do bocal: LUER ou  
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Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Explicação
1. Recipiente FuserPump para 350 

ml
2. Abertura de injeção
3.  Tubo de infusão  

(comprimento aprox. 120 cm)
4. Filtro de ventilação e bacteriano
5. Regulador do fluxo
6. Chave de ajuste
7. Etiqueta do paciente
8. Saco de transporte
9. FuserPump Filler (opcional)

10. Balança de mola
O sistema FuserPump (ver fig.) consiste numa bomba de elastómero portátil, 
destinada a ser usada uma única vez, que é ligada a um cateter.

As velocidades de fluxo indicadas foram ajustadas com soro fisiológico isotónico à 
temperatura ambiente (23 °C) e com a mesma altura da bomba e do regulador do 
fluxo. A exatidão do sistema perfaz ± 10 % da taxa de fluxo nominal. A velocidade 
de fluxo depende do estado de enchimento da bomba, do ajuste no regulador do 
fluxo (possíveis ajustes: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), da diferença de altura entre a bomba 
e o regulador do fluxo, do comprimento, do diâmetro e da constituição do cateter 
conectado, bem como da temperatura, da concentração e da viscosidade do medi-
camento utilizado.
Uma vez que a velocidade de fluxo foi calibrada à temperatura ambiente, você 
não precisa de fixar o regulador do fluxo na pele do paciente.

Finalidade
Administração de medicamentos líquidos com uma velocidade de fluxo cons-
tante e sob baixa pressão, mediante o cateter inserido.

Indicações
Terapia da dor, anestesia regional

Contraindicações
 – Administração de emulsões gordurosas ou de soluções, que contêm 

emulsões gordurosas, soluções medicamentosas com ingredientes oleosos, 
substâncias tensioativas ou soluções medicamentosas altamente viscosas, ou 
soluções medicamentosas com solventes, como o etanol.

 – Administração de sangue ou de componentes sanguíneos.
 – Utilização sob pressão negativa ou sobrepressão.
 – Utilização de solventes orgânicos (álcool) para limpar a superfície do produto 

e as peças perto da abertura de injeção, do filtro de ventilação e bacteriano 
ou da ligação.
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 – Utilização da bomba cheia após a sua queda. Isto pode causar o vazamento 

de líquido ou outros danos.
 – Enxaguamento através do adaptador enquanto este ainda não tiver ligado 

ao cateter.

Complicações
Complicações da analgesia contínua

 – Desconexão do cateter
 – Razão de fluxo irregular (analgesia insuficiente ou sobredosagem)
 – Fecho do cateter
 – Infeções

 O utilizador tem a obrigação de esclarecer as complicações tipicamente asso-
ciadas ao procedimento.
 Se ocorrerem complicações com o produto durante a utilização, cumpra os 
protocolos da sua organização. Se isto não resolver as complicações ou caso 
estas sejam consideradas graves ou não tratáveis, interrompa a utilização cui-
dadosamente e remova do paciente os componentes invasivos do produto.

Avisos

para o produto esterilizado:
Trata-se de um dispositivo médico descartável para uso num só paciente!

Você nunca pode reutilizar este produto!
Você nunca pode reesterilizar este produto!

Os materiais utilizados no fabrico não são próprios para o reprocessamento 
nem para a reesterilização!
O design do produto não é próprio para o reprocessamento nem para a reeste-
rilização!

Em caso de reutilização / reprocessamento não autorizado
 –  o produto pode perder as propriedades de desempenho essenciais pre-
tendidas pelo fabricante.
 –  há o risco significativo de infeção cruzada / contaminação em virtude 
dos métodos de processamento potencialmente deficientes.
 – há o risco de o produto perder propriedades funcionais.
 –  há o risco de decomposição dos materiais e de reações endotóxicas 
devido aos resíduos!
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durante a utilização:
1. Não administre medicamentos que não estejam indicados para o uso preten-

dido. Isto pode causar lesões graves no paciente.
2. Siga impreterivelmente as instruções para as respetivas soluções medica-

mentosas.
3. Certifique-se sempre de que o local de injeção está assético.
4. Verifique regularmente a conexão entre o cateter e os dispositivos de infusão. 

Após cada manipulação, pondere enxaguar o cateter com 1 a 2 ml de soro fisi-
ológico (cloreto de sódio a 0,9%).

5. Observe que ocorrem velocidades de fluxo inferiores em caso de enchime-
nto com menos de 300 ml.

6. Elimine os eventuais restos de fármacos depois de terminado o tratamento 
conforme as prescrições locais aplicáveis.

7. Pode influenciar a velocidade de fluxo por meio do comprimento e do diâ-
metro interno do cateter, bem como através do seu posicionamento.

8. Em caso de utilização de medicamentos que possam eventualmente crista-
lizar, certifique-se de que a via de injeção não está fechada devido à cristali-
zação.

9. Selecione a razão de fluxo de acordo com a indicação médica.
10. Só quando a bomba estiver cheia, é que poderá remover a capa de fecho na 

extremidade do tubo para purgar o sistema.

outras indicações de advertência:
Deverá tomar precauções gerais numa base regular para o manuseamento de 
fluidos hemáticos e corporais durante a utilização e a eliminação do dispositivo 
devido ao risco de contacto com agentes patógenos transmitidos pelo sangue.

Utilização
I. Posicionamento do cateter 
II. Enchimento e purga da bomba
III. Conexão e início do sistema

I. Posicionamento do cateter
Posicionamento do cateter conforme a respetiva prática clínica.
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Retire o sistema esterilizado da embala-
gem. Desenrosque a capa de fecho da 
abertura de injeção. 

Controlo do volume dentro da bomba:

A balança de mola permite controlar o 
volume durante o enchimento da bomba.
Aquando da entrega, a balança de mola 
está fixada ao fio do
saco de transporte.

Enganche a extremidade esférica da 
balança de mola na abertura prevista para 
o efeito na tampa da bomba. Segure o 
sistema pelo fio do saco de transporte e 
deixe a bomba suspensa no ar. O volume 
dentro da bomba pode ser então lido na 
balança de mola.

IIa. Enchimento com a seringa de injeção:
Encha a seringa com o medicamento e ligue a seringa de injeção à abertura de 
injeção da bomba. Pode então introduzir o medicamento na bomba. 

IIb. Enchimento com o FuserPump Filler: 
O FuserPump Filler assegura uma conexão direta entre o saco do medicamento 
e o sistema de bombeamento. A válvula de retenção integrada evita o refluxo 
dos líquidos. Isto possibilita um enchimento da bomba seguro, esterilizado e 
mais rápido.
Poderá manter a bomba cheia por até 14 dias sem comprometer o funciona-
mento. Certifique-se, ao mesmo tempo, de que o regulador do fluxo está ajus-
tado para "OFF". Se guardar a bomba cheia no frigorífico (3 °C; no máx. 14 
dias), deverá manter a bomba à temperatura ambiente durante pelo menos 10 
h antes de utilizá-la no paciente.

 Consulte os respetivos fabricantes dos medicamentos no que respeita à durabi-
lidade e compatibilidade dos medicamentos utilizados.
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Ajuste a taxa de fluxo desejada no regulador do fluxo. Utilize para tal a chave de 
ajuste instalada do lado posterior do regulador. As marcações pretas no regulador 
do fluxo designam a área em que o regulador está plenamente operacional para 
a taxa de fluxo indicada. A aplicação não se efetua, se o regulador giratório estiver 
fora das marcações pretas.
Certifique-se de que a aplicação se inicia e o sistema é purgado imediatamente 
após o ajuste da razão de fluxo. Com o sistema inteiramente purgado, o anesté-
sico sai livremente no regulador do fluxo.

lll. Conexão entre o cateter e a bomba.
1. Conecte a bomba ao cateter depois de purgar o cateter por inteiro e ajustar 

a taxa de fluxo desejada.
2. Escreva todas as informações necessárias na etiqueta do paciente e colo-

que-a na bomba.
3. Poderá então inserir a bomba no saco de transporte previsto para este fim.
4. Não se esqueça de que o volume remanescente será de aprox. 4 ml depois 

de concluída a aplicação.

Condições de funcionamento / armazenamento

Limite de temperatura +10 °C a +30 °C

Limitação da humidade 20 % a 65 %

Manter afastado da luz solar 

Manter seco

Informações gerais
Os dispositivos são fabricados de acordo com as diretrizes globalmente aplicá-
veis para substâncias perigosas.
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Sem pirogénio

 Todas as ocorrências graves, que tenham sucedido ao empregar o produto, 
têm de ser comunicadas ao fabricante e às autoridades competentes do país 
de residência do utilizador e/ou paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemanha.

Explicação dos símbolos utilizados no rótulo

Fabricante Consultar as instruções de utilização

Utilizável até … Sem pirogénio

Referência do catálogo Rx only De prescrição obrigatória (o pro-
duto só pode ser usado de acordo 
com a finalidade por pessoal 
médico qualificado.)Esterilizado com óxido de etileno

Não reesterilizar Recomendação

Não utilizar se a embalagem estiver 
danificada Indicação, informação

Manter seco
«Marcação CE de conformidade» 
ou «marcação CE», é uma a mar-
cação que atesta que um disposi-
tivo está em conformidade com os 
requisitos aplicáveis estabelecidos 
no presente regulamento e na 
restante legislação de harmoni-
zação da União aplicável em que 
seja prevista a respetiva aposição.

Limitação da humidade

Não reutilizar

Cuidado PHT Não contém ftalatos

Data de fabrico Não contém látex

Código de lote Quantidade

Manter afastado da luz solar Conectividade do bocal:  
NRFit® conforme ISO 80369-6

Limite de temperatura Tradução

Dispositivo médico
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