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Návod na použitie
Zvláštne upozornenie

 Prečítajte si pozorne nasledovné informácie a pokyny! 
Rx only  Výrobok smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v súlade s týmto 

návodom na použitie.

PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v súvislosti s metódou ošetrenia. Za 
spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný zdravotnícky 
personál. 
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v  súlade 
s príslušnou odbornou literatúrou, so stavom techniky a vzdelaním.
Pri nedodržaní návodu na použitie alebo jeho porušení zaniká záruka a dochádza 
k ohrozeniu bezpečnosti pacienta.
Ak sa výrobok používa v  kombinácii s  inými výrobkami, musia sa dodatočne 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o kompatibilite týchto výrob-
kov. O kombinovanom použití výrobkov od rôznych výrobcov (pokiaľ nejde o 
ošetrovacie jednotky) rozhoduje používateľ. 

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
výrobok sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Pred uplynutím dátumu ukončenia sterilizácie uvedeného na označení 
v neporušenom obale sa môžu použiť iba neporušené výrobky.

Opis výrobku/kompatibilita
 Čísla výrobkov, resp. oblasť platnosti tohto návodu na použitie nájdete 
v aktuálne platnom vyhlásení o zhode.

Konektivita nadstavec: LUER alebo  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legenda
1. FuserPump zásobník pre 350 ml
2. Injekčný otvor
3.  Hadička na infúziu 

(dĺžka cca. 120 cm)
4. Odvzdušňovací a bakteriálny 

filter
5. Regulátor prietoku
6. Nastavovací kľúč
7. Etiketa pre pacienta
8. Puzdro na prenos
9. FuserPump plnivo (voliteľne)

10. Pružinové váhy
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jedno použitie, ktoré je spojené s katétrom.

Uvedené rýchlosti prietoku sa nastavili izotónockým fyziologickým roztokom pri 
izbovej teplote (23 °C) a rovnakou výškou medzi od čerpadla a regulátora prietoku. 
Presnosť systému predstavuje ± 10 % nominálnej rýchlosti prietoku. Rýchlosť prie-
toku závisí od stavu naplnenia čerpadla, nastavenia na regulátori prietoku (možné 
nastavenia 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), rozdielu výšky medzi čerpadlom a regulátorom 
prietoku, priemerom a charakteristikou pripojeného natétra, ako aj od teploty, kon-
centrácie a viskozity použitého lieku.
Nakoľko je rýchlosť prietoku nastavovaná pri izbovej teplote, nemusíte regulátor 
prietoku upevniť na kožu pacienta.

Vymedzenie účelu
Podávanie tekutých liekov pri konštantnej rýchlosti prietoku a nízkom tlaku cez 
pripojený katéter.

Indikácie
Liečenie bolesti, regionálna anestézia

Kontraindikácie
 – Podávanie tukových emulzií alebo roztokov, ktoré obsahujú tukové emulzie, 

liečív s obsahom oleja, povrchovo aktívnych substancií alebo vysokovyskóz-
nych liekových roztokov alebo liekových roztokov s obsahom rozpúšťadiel, 
ako napr. etanol.

 – Podávanie krvi alebo krvných súčastí.
 – Používanie pri podtlaku alebo pretlaku.
 – Používanie organických rozpúšťadiel (alkohol) na umytie povrchu výrobku, 

častí v blízkosti injekčného otvoru, odvzdušňovacieho/bakteriálneho filtra 
alebo konektora.

 – Naplnenie čerpadla nad zadanú kapacitu (350 ml)
 – Použitie naplneného čerpadla po tom, čo toto spadlo. Môže to viesť k tomu, 

že tekutina vytečie alebo že vzniknú iné škody.
 – Preplachovanie adaptérom kým nie je spojený s katétrom.

Komplikácie
Komplikácie kontinuálnej analgézie

 – Odpojenie katétra
 – Nerovnomerná rýchlosť prietoku (nedostatočná analgézia alebo predávkova-

nie)
 – Upchatie alebo uzavretie katétra
 – Infekcie
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typických pre použitú metódu.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s výrobkom, riaďte sa protokolmi 
vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné vyriešiť touto cestou alebo ak 
ich možno považovať za závažné alebo neodstraniteľné, prerušte opatrne apli-
káciu a odstráňte z pacienta invazívne súčasti výrobku.

Výstražné upozornenia

k sterilnému výrobku:
Ide o jednorazový zdravotnícky výrobok na použitie u jedného pacienta!

Tento výrobok nikdy nesmiete znova použiť!
Tento výrobok nikdy nesmiete znova sterilizovať!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opätovné spracovanie ani na 
opätovnú sterilizáciu!
Dizajn výrobku nie je vhodný ani na opätovné spracovanie ani na opätovnú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opätovného použitia/recyklácie
 –  môže výrobok stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrobcom.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov preparácie.
 – existuje riziko, že výrobok stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!

pri aplikácii:
1. Nepodávajte lieky, ktoré nie sú určené na zamýšľané použitie. To môže viesť 

k ťažkým zraneniam pacienta.
2. Bezpodmienečne dodržuje pokyny pre príslušné roztoky liečív.
3. V mieste vpichu injekcie neustále udržiavajte aseptické podmienky.
4. Pravidelne kontrolujte spojenie medzi katétrom a  infúznymi zariadeniami. 

Po každej manipulácii posúďte nutnosť umytia katétra 1-2 ml fyziologického 
roztoku (chlorid sodný 0,9 %).

5. Dbajte pri tom na to, že pri naplnení menším objemom ako 300 ml sa vys-
kytnú nižšie rýchlosti prietoku.

6. Prípadné zvyšky liečív po dokončení ošetrenia zlikvidujte podľa predpisov 
platných v mieste aplikácie.

7. Rýchlosť prietoku môžete ovplyvniť dĺžkou a vnútorným priemerom 
katétra, ako aj jeho polohovaním.

8. Pri použití liekov, ktoré môž za určitých okolností kryštalizovať, sa uistite, že sa 
injekčná dráha týmito kryštálikmi neupchá.
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10. Zatvárací kryt na konci hadice môžete odstrániť na účely odvzdušnenia 

systému až keď je čerpadlo naplnené.

ďalšie výstražné upozornenia:
Keďže hrozí riziko pri kontakte s patogénmi prenášanými  krvou, uplatnite 
ako štandardné preventívne opatrenie v  súvislosti s používaním a  likvidáciou 
výrobku všeobecné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s krvou a teles-
nými tekutinami.

Aplikácia
I. Umiestnenie katétra
II. Naplnenie a odvzdušnenie čerpadla
III. Pripojenie a štart systému

I. Umiestnenie katétra
Umiestnenie katétra podľa príslušnej klinickej praxe.

II. Naplnenie čerpadla:
Odstráňte sterilné balenie. Vytočte zat-
várací kryt z injekčného otvoru. 

Kontrola objemu vo vnútri čerpadla:

Objem počas napĺňania čerpadla môžete 
kontrolovať pomocou pružinovej váhy.
V dodanom stave je pružinová váha už 
pripevnená
na šnúrke vrecka na prepravu.

Kužeľový koniec pružinovej váhy zaveste 
na na to určený výrez vo vrchnáku 
čerpadla. Držte systém na šnúrke vrecka 
na prepravu a nechajte čerpadlo voľne 
visieť. Objem vo vnútri čerpadla môžete 
odčítať z pružinovej váhy.
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Naplňte striekačku roztokom a spojte injekčnú striekačku s injekčným otvorom 
čerpadla. Teraz môžete zaviesť liek to čerpadla. 

IIb. Naplnenie pomocou FuserPump Filler:
Pomocou napĺňača FuserPump Filler je zaručené priame spojenie medzi 
vreckom s liekmi a systémom čerpadla. Integrovaný spätný ventil zabráni tomu, 
aby tekutina prúdila naspäť. Umožňuje rýchlejšie, bezpečné a sterilné naplnenie 
čerpadla.
Čerpadlo môžete nechať plne naplnené až 14 dní bez negatívneho vplyvu na 
jeho funkčnosť. Dbajte však pritom na to, aby bol regulátor prietoku nasta-
vený na "OFF". Ak skladujete naplnené čerpadlo v chladničke (3 °C, max. 14 
dní), musíte čerpadlo pred podaním pacientovi nechať pri izbovej teplote na 
minimálne 10 hodín.

 V prípade otázok na trvanlivosť a znášateľnosť použitých liekov sa, prosím, 
obráťte na príslušného výrobcu lieku.

Odvzdušnenie a nastavenie rýchlosti prietoku

Na regulátore prietoku nastavte požadovanú rýchlosť prietoku. Použite na to nas-
tavovací kľúč umiestnený na zadnej strane regulátora. Čierne rysky na regulátore 
prietoku označujú oblasť, v ktorej je regulátor pre označenú rýchlosť prietoku plne 
funkčný. Ak sa otočný regulátor nachádza mimo čiernych rysiek, liek sa nepodáva.
Dbajte na to, že aplikácia sa spustí bezprostredne po nastavení rýchlosti prie-
toku a systém sa odvzdušní. Ak je systém úplne odvetraný, anestetikum bude 
voľne prúdiť z regulátora prietoku.

lll. Pripojenie katétra a čerpadla.
1. Potom, čo je katéter úplne odvzdušnený a je nastavená požadovaná prieto-

ková rýchlosť, pripojte čerpadlo ku katétru.
2. Na etiketu pacienta napíšte všetky potrebné informácie a umiestnite ju na 

čerpadlo.
3. Čerpadlo teraz môžete umiestniť na na to určené podpínadlo.
4. Dbajte pri tom na to, že zvyškový objem po skončení aplikácie predstavuje 

cc. 4 ml.
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Obmedzenie teploty +10 °C až +30 °C

Vlhkosť vzduchu, obmed-
zenie 20 % až 65 %

Chráňte pred slnečným žiarením 

Skladujte na suchom mieste

Všeobecné upozornenia
Výrobky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpečných 
látkach.

Nepyrogénny

 Všetky závažné incidenty, ktoré sa vyskytli pri používaní výrobku, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Legenda použitých symbolov na etikete

Výrobca Dodržiavajte návod na použitie

Dátum exspirácie … Nepyrogénny

Číslo výrobku Rx only Vyžaduje sa lekársky predpis (Výro-
bok smie používať iba kvalifikovaný 
zdravotnícky personál v súlade 
s účelom určenia.)Sterilizovaný etylénoxidom

Opakovane nesterilizujte Inštrukcia

Ak je balenie poškodené, výrobok 
nepoužívajte Upozornenie, informácia

Skladujte na suchom mieste
„CE-Vyhlásenie o zhode“ alebo 
„označenie CE“ = označenie 
udáva, že výrobok spĺňa príslušné 
požiadavky stanovené v Nariadení 
Európskeho parlamentu o zdravot-
níckych pomôckach alebo v iných 
právnych predpisoch Európskej 
únie o umiestnení príslušného 
označenia.

Vlhkosť vzduchu, obmedzenie

Nepoužívajte opakovane

Pozor PHT Neobsahuje ftaláty

Dátum výroby Neobsahuje latex

Kód šarže Počet kusov

Chráňte pred slnečným žiarením Nadstavec na pripojenie:  
NRFit® podľa ISO 80369-6

Obmedzenie teploty Preklad

Medicínsky výrobok
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