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Instrucțiuni de utilizare
Respectare specială

 Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utilizare! 
Rx only  Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni, de către perso-

nalul medical calificat.

PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate. 
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile 
corespunzătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum 
și nivelul actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a 
acestora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului. 

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea, integritatea 
sau sterilitatea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.
 Pot fi utilizate doar produsele nedeteriorate, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a sterilizării, din ambalajele intacte.

Descrierea produsului/ Compatibilitate
 Numerele produselor resp. domeniul de valabilitate al acestor instrucțiuni de 
utilizare sunt indicate în declarația de conformitate valabilă în prezent.

Conexiune cu inserția: LUER sau  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legendă
1. Rezervor FuserPump pentru 350 

ml
2. Orificiu injectare
3.  Tub de perfuzie  

(lungime cca. 120 cm)
4. Filtru de aerisire și bacterii
5. Regulator de debit
6. Cheie de reglare
7. Etichetă pacient
8. Pungă de transport
9. FuserPump Filler (opțional)

10. Cântar cu resort
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folosință, care este conectată cu un cateter.

Vitezele de debit indicate au fost reglate cu soluție izotonică salină la temperatura 
camerei (23 °C) de la aceeași înălțime a pompei și regulatorului de debit. Precizia 
sistemului este de ± 10 % din rata nominală de debit. Viteza de debit depinde de 
starea de umplere a pompei, de reglarea de la regulatorul de debit (setări posibile : 
3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), de diferența de înălțime între pompă și regulatorul de debit, 
de lungimea, diametrul și calitatea cateterului conectat precum și de temperatura, 
concentrația și viscozitatea medicamentului utilizat.
Deoarece viteza debitului a fost calibrată la temperatura camerei, este interzisă 
fixarea regulatorului de debit pe pielea pacientului.

Stabilirea destinației
Administrarea de medicamente lichide la o viteză constantă a fluxului și presi-
une redusă, printr-un cateter orizontal.

Indicații
Tratamentul durerii, anestezie regională

Contraindicații
 – Administrarea de emulsii grase sau soluții care conțin emulsii grase, soluții 

medicamentoase cu componente uleioase, substanțe active la suprafață sau 
soluții medicamentoase cu viscozitate ridicată, sau soluții medicamentoase 
pe bază de solvenți precum etanolul.

 – Perfuzii de sânge sau componente sanguine.
 – Utilizarea la sub și suprapresiune.
 – Utilizarea solvenților organici (alcool) pentru ștergerea suprafeței produsului, 

a pieselor din apropierea orificiului de injectare, a filtrului de dezaerare/ bac-
terii sau a racordului.

 – Umplerea pompei peste capacitatea sa prevăzută (350 ml)
 – Utilizarea pompei umplute după ce aceasta a suferit o căzătură. Aceasta poate 

cauza scurgerea lichidului sau alte daune.
 – Clătiți adaptorul de îndată ce acesta a fost deconectat de la cateter.

Complicații
Complicații în cazul analgeziei continue

 – Deconectarea cateterului
 – Debit neuniform (analgezie insuficientă sau supradoză)
 – Blocarea cateterului
 – Infecții
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complicații asociate cu procedura.
 În cazul în care în timpul utilizării se înregistrează complicații cu produsul, 
urmați protocoalele valabile în respectiva unitate. În cazul în care complicațiile 
nu pot fi astfel remediate sau atunci când se consideră grave sau netratabile, 
întrerupeți cu grijă utilizarea și îndepărtați componentele invazive ale produsu-
lui din pacient.

Avertizări

referitor la produsul steril:
Acesta este un produs medical de unică folosință, pentru utilizarea la un singur 
pacient!

Este interzisă cu strictețe reutilizarea produsului!
Este interzisă cu strictețe resterilizarea produsului!

Materialele utilizate pentru fabricație nu sunt adecvate nici pentru o nouă 
pregătire nici pentru resterilizare!
Designul produsului nu este adecvat nici pentru o nouă pregătire nici pentru 
resterilizare!

În cazul unei refolosiri / pregătiri nepermise
 –  produsul își poate pierde principalele caracteristici de performanță 
intenționate de producător.
 –  apere riscul semnificativ al unei infecții încrucișate/ contaminări din 
cauza unei proceduri pregătitoare potențial insuficiente.
 – există riscul ca produsul să-și piardă caracteristicile funcționale.
 –  există riscul de deteriorare a materialelor și de reacții endotoxice cauzate 
de reziduuri!

la utilizare:
1. Nu administrați medicamente care nu sunt indicate pentru utilizarea 

intenționată. Aceasta poate duce la vătămarea gravă a pacientului.
2. Urmați obligatoriu instrucțiunile aferente fiecărei soluții medicamentoase.
3. Asigurați întotdeauna condiții aseptice în zona injecției.
4. Verificați periodic îmbinarea între cateter și dispozitivele de perfuzie. După fie-

care manipulare considerați spălarea cateterului cu 1 până la 2 ml de soluție 
salină fiziologică (clorură de sodiu 0,9 %).

5. Rețineți că la umplerea cu o cantitate mai mică de 300 ml se înregistrează 
viteze de debit mai reduse.

6. După terminarea tratamentului, eliminați eventualele resturi de medica-
ment conform prevederilor valabile la nivel local.

7. Debitul de administrare poate fi influențat prin lungimea și diametrul inte-
rior al cateterului precum și de poziționarea acestuia.



5

Ro
m

ân
ă8. La utilizarea medicamentelor care se pot cristaliza în anumite circumstanțe, 

asigurați-vă că traseul perfuziei nu riscă să fie blocat prin cristalizare.
9. Selectați un debit corespunzător indicațiilor medicului.

10. Doar după ce pompa este umplută puteți îndepărta capacul de închidere 
de la capătul furtunului pentru dezaerarea sistemului.

alte avertizări:
La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 
pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, 
deoarece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.

Utilizare
I. Plasarea cateterului 
II. Umplerea și aerisirea pompei
III. Conectarea și pornirea sistemului

I. Plasarea cateterului
Plasarea cateterului conform practicii clinice corespunzătoare.

II. Umplerea pompei: 
Îndepărtați sistemul steril din ambalaj. 
Îndepărtați prin rotire capacul de pe orifi-
ciul de injectare. 

Controlul volumului în interiorul pompei.

Cu ajutorul cântarului cu resort poate 
fi controlat volumul în timpul umplerii 
pompei.
În stare de livrare, cântarul cu resort este 
fixat deja la șnurul
pungii de transport.

Agățați capătul sferic al cântarului cu 
resort în decupajul prevăzut în capacul 
pompei. Țineți sistemul de șnurul pungii 
de transport și lăsați pompa să atârne 
liber. Volumul pompei poate fi citit acum 
pe cântarul cu resort.

IIa. Umplerea cu seringa:
Umpleți seringa cu medicament și conectați seringa la pompă, prin orificiul de 
injectare. Acum puteți introduce medicamentul în pompă.



6

Ro
m

ân
ă IIb. Umplerea cu FuserPump Filler: 

Cu ajutorul FuserPump Filler se garantează îmbinarea directă între punga de 
medicamente și sistemul pompei. Supapa de retur integrată împiedică fluxul 
de retur al lichidelor. Aceasta permite umplerea mai rapidă, mai sigură și sterilă 
a pompei.
Puteți lăsa pompa umplută timp de până la 14 zile, fără a-i afecta funcționarea. 
Aveți totodată grijă ca regulatorul de debit să fie setat pe „OFF”. Atunci când 
păstrați pompa umplută în frigider (3 °C; max. 14 zile), înainte de utilizarea pe 
pacient trebuie să lăsați pompa minim 10 h la temperatura camerei.

 În legătură cu termenul de valabilitate și compatibilitarea medicamentelor uti-
lizate luați legătura cu respectivul producător al medicamentelor.

Dezaerarea și reglarea debitului

La regulatorul de debit reglați viteza de curgere dorită. În acest sens utilizați cheia 
de reglare aflată pe spatele regulatorului. Marcajele negre de pe regulatorul de 
debit indică zona în care regulatorul este perfect funcțional pentru debitul indicat. 
Dacă regulatorul rotativ se află în afara marcajelor negre, nu are loc nicio aplicație.
Vă rugăm să rețineți că imediat după setarea debitului se lansează aplicația care 
comandă dezaerarea sistemului. Dezaerarea completă a sistemului este indicată 
prin curgerea anestezicului de la regulatorul de debit.

lll. Conectarea cateterului cu pompa.
1. După ce cateterul a fost dezaerat complet și a fost reglat debitul dorit, 

conectați pompa cu cateterul.
2. Notați toate informațiile necesare pe eticheta pacientului și aplicați-o pe 

pompă.
3. Acum puteți așeza pompa în punga de transport prevăzută în acest scop.
4. Rețineți că după finalizarea aplicației, volumul rezidual este de cca. 4 ml.
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Interval de temperatură +10 °C până la +30 °C

Interval de umiditate a 
aerului 20 % până la 65 %

A se feri de radiațiile solare

A se păstra la loc uscat

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.

Fără substanțe pirogene

 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Respectați instrucțiunile de uti-
lizare

A se utiliza până la ... Fără substanțe pirogene

Cod articol Rx only Se eliberează pe bază de rețetă 
(produsul poate fi utilizat doar în 
conformitate cu scopul stabilit, de 
către personalul medical calificat.)Sterilizat cu oxid de etilenă

A nu se resteriliza Instrucțiuni

A nu se utiliza atunci când ambala-
jul este deteriorat Indicație, informație

A se păstra la loc uscat
„Marcaj de conformitate CE“ 
sau „Marcaj CE“ =  Marcajul 
certifică faptul că un produs este 
în conformitate cu cerințele în 
vigoare, stabilite în reglementările 
referitoare la produsele medicale 
sau în alte norme legale ale Uni-
unii Europene, privind aplicarea 
respectivului marcaj.

Interval de umiditate a aerului

A nu se reutiliza

Atenție PHT Nu conține ftalați

Data fabricației Nu conține latex

Cod lot Număr bucăți

A se feri de radiațiile solare Conexiune cu inserția:  
NRFit® conform ISO 80369-6

Interval de temperatură Traducere

Produs medical
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