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Návod k použití
Věnujte zvláštní pozornost

 Následující informace a instrukce si pečlivě pročtěte! 
Rx only  Výrobek smí používat jen kvalifikovaný zdravotnický personál, a to podle tohoto 

návodu k použití.

Společnost PAJUNK® nedoporučuje žádný konkrétní způsob léčby. Za výběr 
pacienta k léčbě i způsob použití výrobku odpovídá odborný zdravotnický per-
sonál. 
Kromě tohoto návodu k  použití platí také skutečnosti vyplývající z příslušné 
odborné literatury, stavu techniky a praxe.
Nedodržení návodu k použití zruší platnost záruky a může ohrozit bezpečnost 
pacientů.
Pokud se tento výrobek bude používat spolu s jinými výrobky, je nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí 
o kombinovaném používání zařízení od různých výrobců (pokud nepředstavují 
soustavu léčebných zařízení) odpovídá uživatel. 

Pokud není stoprocentně zaručeno, že je výrobek úplný, nepoškozený a sterilní, 
nesmí se v žádném případě používat.
 Používat se smí výhradně nepoškozené výrobky v nepoškozeném balení s plat-
ným datem zajištění sterility.

Popis výrobku / Kompatibilita
  Čísla výrobků resp. rozsah platnosti tohoto návodu k  použití naleznete 
v aktuálně platném prohlášení o shodě.

Konektivita se spojkami typu: 

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legenda
1. Nádobka FuserPump o kapacitě 

350 ml
2. Injekční otvor
3.  Infuzní hadička  

(délka cca 120 cm)
4. Vzduchový a antibakteriální filtr
5. Regulátor průtoku
6. Seřizovací klíček
7. Štítek s údaji o pacientovi
8. Vak pro mobilní použití
9. FuserPump Filler (volitelné vyba-

vení)
10. Pružinová váha
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U systému s názvem FuserPump (viz obr.) se jedná o přenosnou, jednorázově 
použitelnou elastomerovou pumpu určenou k napojení na katétr.

Průtokové rychlosti byly stanoveny s izotonickým roztokem kuchyňské soli za poko-
jové teploty (23 °C) a s pumpou ve stejné výšce jako regulátor průtoku. Systém 
pracuje s přesností na ± 10 % nominální průtokové rychlosti. Průtoková rychlost 
závisí na míře naplnění pumpy, na nastavení regulátoru průtoku (možná nastavení: 
3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), na výškovém rozdílu mezi pumpou a regulátorem průtoku, 
na délce, průměru a materiálu katétru i na teplotě, koncentraci a viskozitě léčiva.
Regulátor průtoku není nutno upevňovat k pokožce, jelikož kalibrace průtokové 
rychlosti proběhla za pokojové teploty.

Pozor!
Vzájemně kompatibilní jsou pouze výrobky s konektorem  80369-6.
Pozor!
 V žádném případě nezkoušejte spojovat konektory  80369-6 s jinými pří-
pojkami.

Účel použití
Podávání tekutých léčiv konstantní průtokovou rychlostí za nízkého tlaku 
prostřednictvím katétru.

Indikace
Léčba bolesti, místní anestezie

Kontraindikace
 – Podávání tukových emulzí nebo roztoků tukových emulzí, roztoků léčiv 

s  olejnatými složkami, povrchově aktivních látek nebo vysoce viskózních 
roztoků léčiv či roztoků léčiv s rozpouštědly jako je etanol apod.

 – Transfuze krve nebo krevních složek
 – Podtlaková či přetlaková aplikace.
 – Čištění produktu a jeho součástí v blízkosti injekčního otvoru, vzduchového 

/ antibakteriálního filtru či přípojky organickými rozpouštědly (alkoholem).
 – Přeplňování pumpy (max. 350 ml)
 – Používání naplněné pumpy po pádu na zem. Nelze vyloučit vytékání tekutiny 

nebo vznik jiného poškození.
 – Průtok adaptérem bez napojení na katétr.

Komplikace
Komplikace v souvislosti s kontinuální analgezií

 – Diskonekce katétru
 – Kolísající průtoková rychlost (nedostatečná analgezie nebo předávkování)
 – Blokace katétru
 – Infekce
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 Uživatelé zařízení musí pacienty informovat o komplikacích obvykle spojených 
s výkonem.
 Nastanou-li během aplikace výrobku komplikace, postupujte podle předpisů 
Vaší organizace. Pokud se komplikace nevyřeší nebo budou příliš závažné či 
neřešitelné, aplikaci opatrně ukončete a vyjměte invazivní komponenty zařízení 
z těla pacienta.

Varovné pokyny

ke sterilnímu výrobku:
Jedná se o zdravotnické zařízení k jednorázovému použití pouze u jednoho 
pacienta.

Výrobek se za žádných okolností nesmí používat opakovaně.
Výrobek se za žádných okolností nesmí opakovaně sterilizovat.

Materiály použité při výrobě nejsou vhodné pro opakovanou přípravu ani sterilizaci.
Výrobek není navržen pro opakovanou přípravu ani sterilizaci.

Neoprávněné opakované použití nebo příprava
 –  může způsobit ztrátu podstatných výkonnostních parametrů stano-
vených výrobcem.
 –  vede k významnému riziku vzniku přenosu infekce/kontaminace v 
důsledku potenciálně nevhodných metod přípravy.
 – může způsobit ztrátu funkčních vlastností výrobku.
 –  může způsobit rozpad materiálů a vést k endotoxickým reakcím 
způsobeným rezidui.

během aplikace:
1. Nepodávejte žádné léky, které nejsou pro specifikovaný účel použití indiko-

vané. Pacientovi byste tím mohli vážně uškodit.
2. Postupujte vždy přesně podle návodu k použití příslušných roztoků léčiv.
3. V místě vpichu vždy zajistěte aseptické podmínky.
4. Spojení katétru s infuzním zařízením pravidelně kontrolujte. Po každém použití 

pamatujte na propláchnutí katétru 1 až 2 ml fyziologického roztoku kuchyňské 
soli (chlorid sodný 0,9 %).

5. Zohledněte skutečnost, že při naplnění na méně než 300 ml klesá průtoková 
rychlost.

6. Nevyužité zbytky léčiva likvidujte podle místně platných předpisů.
7. Na průtokovou rychlost má vliv délka, vnitřní průměr i poloha katétru.
8. Budete-li používat léčiva, jež mohou za jistých podmínek krystalizovat, 

zajistěte, že v důsledku krystalizace nedojde k blokaci injekční cesty.
9. Průtokovou rychlost volte podle indikace.

10. Čepičku z hadičky za účelem odvzdušnění systému odstraňujte až po 
naplnění pumpy.
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Kvůli riziku kontaktu s krevními patogeny musíte při používání a likvidaci zařízení 
neustále dodržovat obecná opatření pro zacházení s krví a tělními tekutinami.

Aplikace
I. Zavedení katétru 
II. Naplnění a odvzdušnění pumpy
III. Napojení a spuštění systému

I. Zavedení katétru 
Katétr se zavádí standardním klinickým postupem.

II. Naplnění pumpy: 
Sterilní systém vyjměte z obalu. 
Odšroubujte čepičku z injekčního otvoru. 

Kontrola objemu během plnění pumpy:

Postup plnění pumpy je možno kontrolo-
vat pružinovou váhou.
Pumpa se dodává s pružinovou váhou již 
přivázanou
k vaku pro mobilní použití.

Kuličkovité zakončení pružinové váhy 
zavěste do očka na víku pumpy. Nechte 
pumpu viset volně na provázku. Pružinová 
váha bude ukazovat objem resp. hmotnost 
náplně.

IIa. Plnění injekční stříkačkou:
Stříkačku naplňte léčivem a  vsaďte do injekčního otvoru pumpy. Naplňte 
pumpu léčivem.

IIb. Plnění pomocí FuserPump Filleru:
FuserPump Filler umožňuje propojit pumpu s vakem s léčivem. Díky integrova-
nému zpětnému ventilu je vyloučen zpětný tok tekutiny. Pumpu je takto možno 
naplnit rychleji, bezpečněji a sterilněji.
Pumpu je možno bez negativního dopadu na funkčnost ponechat v naplněném 
stavu po dobu 14 dní. Důležité je, aby byl regulátor průtoku nastaven na „OFF”. 
Pokud se naplněná pumpa uchovává v  ledničce (3 °C; max. 14 dní), musí se 
min. 10 hodin před použitím vyjmout a ponechat na pokojové teplotě.
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Odvzdušnění a nastavení průtokové rychlosti

Průtoková rychlost se nastavuje na regulátoru průtoku. A to seřizovacím klíčkem 
na zadní straně regulátoru. Černými značkami je na regulátoru průtoku vyznačen 
rozsah funkčnosti. Mimo tyto značky pumpa nefunguje.
Ihned po nastavení průtokové rychlosti se spouští dávkování resp. 
odvzdušňování systému. Po odvzdušnění systému začíná anestetikum volně 
vytékat z regulátoru průtoku.

lll. Napojení pumpy na katétr.
1. Po nastavení průtokové rychlosti a odvzdušnění napojte pumpu na katétr.
2. Na štítek si poznamenejte všechny důležité údaje a přilepte na pumpu.
3. Pumpu je nyní možno uložit do vaku.
4. Pamatujte na to, že aplikace končí, jakmile objem náplně poklesne na cca 4 ml.

Provozní a skladovací podmínky

Teplotní rozmezí +10 °C až +30 °C

Rozmezí vlhkosti vzduchu 20 % až 65 %

Chraňte před slunečním světlem

Uchovávejte v suchu

Všeobecné pokyny
Výrobky jsou vyráběny v souladu s celosvětově platnými směrnicemi pro naklá-
dání s nebezpečnými látkami.

Neobsahuje pyrogeny

 Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo při používání výrobku, by měl být 
oznámen výrobci a příslušným orgánům země, ve které má uživatel a/nebo 
pacient bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.
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Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Dodržujte návod k použití

Použitelnost do … Neobsahuje pyrogeny

Výrobní číslo Rx only
Pouze na lékařský předpis (Výro-
bek smí být používán pouze kvali-
fikovaným lékařským personálem 
v souladu se zamýšleným účelem 
použití.)Sterilizováno etylénoxidem

Opětovně nesterilizovat Instrukce

Je-li balení poškozeno, nepoužívejte Upozornění, informace

Uchovávejte v suchu
„označení shody CE“ nebo 
„označení CE“ = označení 
vyjadřující, že prostředek je ve 
shodě s příslušnými požadavky 
stanovenými v nařízení o zdra-
votnických prostředcích a dalších 
příslušných právních předpisech 
Unie, které upravují jeho 
umísťování;

Rozmezí vlhkosti vzduchu

Není určeno k opětovnému použití

Pozor PHT Neobsahuje ftalany

Datum výroby Neobsahuje latex

Kód šarže Počet kusů

Chraňte před slunečním světlem Konektivita se spojkami typu:  
NRFit® dle ISO 80369-6 

Teplotní rozmezí Překlad

Zdravotnický výrobek
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