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Brugsanvisning
Obs!

 Læs følgende information og betjeningsvejledning omhyggeligt. 
Rx only  Udstyret må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til denne 

brugervejledning.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, udstyret bruges på, og for udvælgel-
sen af patienter. 
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugervejledningen gør garantien ugyldig og brin-
ger patientens sikkerhed i fare.
Hvis udstyret bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugervejledninger. Det er 
brugerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere udstyr fra forskellige produ-
center (hvor de ikke udgør behandlingsenheder). 

Udstyret må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til mis-
tanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun udstyr, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile udløbs-
dato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Beskrivelse af udstyret/ kompatibilitet
 Produktnumrene og omfanget af denne brugsanvisning fremgår af den aktu-
elle overensstemmelseserklæring.

Navtilslutning:  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Signaturforklaring
1. FuserPump-beholder til 350 ml
2. Injektionsåbning
3.  Infusionsslange  

(længde ca. 120 cm)
4. Udluftnings- og bakteriefilter
5. Gennemstrømningsregulator
6. Indstillingsnøgle
7. Patientmærkat
8. Bærepose
9. FuserPump Filler (ekstraudstyr)

10. Fjedervægt
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Ved FuserPump-systemet (se ill.) drejer det sig om en bærbar elastomerpumpe 
til engangsbrug, der forbindes med et kateter.

De angivne flowhastigheder blev indstillet med en isotonisk natriumkloridopløsning 
ved stuetemperatur (23 °C) og samme højde på pumpe og flowregulator. Systemets 
nøjagtighed udgør ± 10 % af den nominelle flowrate. Flowhastigheden er afhængig 
af pumpens fyldningsstand, indstillingen af flowregulatoren (mulige indstillinger: 3 
ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), højdeforskellen mellem pumpe og flowregulator, det tilslut-
tede kateters længde, diameter og beskaffenhed samt det anvendte medikaments 
temperatur, koncentration og viskositet.
Da flowhastigheden er blevet kalibreret ved stuetemperatur, må flowregulato-
ren ikke fastgøres på patientens hud.

OBS!
Kun produkter med  80369-6 konnektor er kompatible med hinanden.
OBS!
 Forsøg under ingen omstændigheder at forbinde  80369-6-konnektorer 
med andre tilslutninger.

Tilsigtet anvendelse
Indgivelse af flydende medikamenter ved en konstant flowhastighed og lavt tryk 
gennem et liggende kateter.

Indikationer
Smerteterapi, regional anæstesi.

Kontraindikationer
 – Indgivelse af fedtemulsioner eller opløsninger, der indeholder fedtemulsioner, 

medikamentopløsninger med olieholdige indholdsstoffer, overfla substanser 
eller højviskose medikamentopløsninger med opløsningsmidler som etanol.

 – Indgivelse af blod eller blodbestanddele.
 – Anvendelse ved under- eller overtryk.
 – Anvendelse af organiske opløsningsmidler (alkohol) til aftørring af overfladen 

på produktet, delene i nærheden af injektionsåbningen, udluftnings-/ bakte-
riefilteret eller tilslutningen.

 – Fyldning af pumpen over den fastsatte kapacitet (350 ml)
 – Anvendelse af den fyldte pumpe efter at den er blevet droppet. Dette kan føre 

til, at væsken løber ud, eller der opstår andre skader.
 – Gennemskylning gennem adapteren, så længe den ikke er forbundet med 

kateteret.
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Komplikationer
Komplikationer ved kontinuerlig analgesi

 – Afkobling af kateteret.
 – Uensartet flowrate (utilstrækkelig analgesi eller overdosis)
 – Kateterlukning
 – Infektioner

 Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af udstyret, skal hospitalets/ 
klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller hvis de 
anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren standses med 
forsigtighed, og de invasive udstyrskomponenter skal fjernes fra patienten.

Advarsler

for sterilt produkt:
Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

Udstyret må under ingen omstændigheder genbruges!
Udstyret må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til genbe-
handling eller resterilisering.
Udstyret er ikke beregnet til genbehandling eller resterilisering.

Uautoriseret genbrug eller genbehandling
 –  kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde 
tiltænkt.
 –  giver en signifikant risiko for krydsinfektion/ -kontamination som følge 
af potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
 – er der risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
 –  kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner 
på grund af resterne. 

ved anvendelsen:
1. Lægemidler, der ikke er indiceret til den påtænkte anvendelse, må ikke indgi-

ves. Dette kan medføre alvorlig patientskade.
2. Vejledningerne for de respektive medikamentopløsninger skal følges ube-

tinget.
3. Kontrollér altid, at injektionsstedet er aseptisk.
4. Kontrollér regelmæssigt forbindelsen mellem kateteret og infusionsanordnin-

gen. Efter hver manipulation skal kateteret skylles med 1 til 2 ml fysiologisk køk-
kensaltopløsning (natriumklorid 0,9 %).

5. Vær opmærksom på, at ved en fyldning på mindre end 300 ml forekommer 
der lavere flowhastigheder.
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6. Bortskaf eventuelle tilbageblevne medikamentrester efter afslutning af 
behandlingen i henhold til de gældende forskrifter for området.

7. Flowhastighden kan påvirkes af længden og den indre diameter på katete-
ret samt dets position.

8. Ved anvendelse af medikamenter, der under visse omstændigheder kan kry-
stallisere, skal det sikres, at injektionsvejen ikke lukkes af krystallisering.

9. Vælg en flowrate i henhold til den lægelige indikation.
10. Først når pumpen er fyldt, må beskyttelseshætten på enden af slangen til 

udluftning af systemet fjernes.

yderligere advarselsindikationer:
Du skal rutinemæssigt træffe generelle forholdsregler for håndtering af blod og 
kropsvæsker i forbindelse med brug og bortskaffelse af udstyret på grund af 
risikoen for kontakt med blodbårne patogener.

Anvendelse
I. Placering af kateteret 
II. Fyldning og udliftning af pumpen
III. Kobling og opstart af systemet

I. Placering af kateteret
Kateteret placeres i henhold til den passende kliniske praksis.

II. Fyldning af pumpen: 
Tag det sterile system ud af pakken. Drej 
beskyttelseshætten af injektionsåbningen. 

Kontrol af volumen inde i pumpen:

Ved hjælp af fjedervægten kan volumen 
kontrolleres under fyldning af pumpen.
Ved levering er fjedervægten allerede fast-
gjort til snoren på
bæreposen.

Hæng den kugleformede ende af fjeder-
vægten i den dertil indrettede spalte i 
pumpens låg. Hold systemet fast i bære-
posens snor og lad pumpen hænge frit. 
Volumen inde i pumpen kan nu aflæses 
på fjedervægten.
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IIa. Fyldning med injektionssprøjte:
Fyld sprøjten med medikamentet og forbind injektionssprøjten med injektions-
åbningen i pumpen. Nu kan medikamentet indføres i pumpen. 

IIb. Fyldning med FuserPump Filler: 
Med FuserPump Filler skabes en direkte forbindelse mellem medikamentposen 
og pumpesystemet. Den integrerede tilbageløbsventil forhindrer, at væsker 
løber tilbage igen. Dette muliggør en hurtig, sikker og steril fyldning af pumpen.
Pumpen kan være fyldt i op til 14 dage, uden at dette påvirker funktionen. 
Vær her opmærksom på, at flowregulatoren er stillet til "OFF". Hvis den fyldte 
pumpe opbevares i køleskab (3 °C; maks. 14 dage), skal pumpen opbevares ved 
stuetemperatur i mindt 10 timer, inden den anvendes til patienten.

 Kontakt den relevante lægemiddelproducent angående holdbarheden og opta-
gelsen af det anvendte lægemiddel.

Udluftning og indstilling af flowraten.

På flowregulatoren indstilles den ønskede flowrate. Til dette anvendes den inds-
tillingsnøgle, der er anbragt på bagsiden af regulatoren. Den sorte markering på 
flowregulatoren angiver det område, hvor regulatoren er fuldt funktionsdygtig for 
den viste flowrate. Hvis drejeregulatoren befinder sig uden for den sorte marke-
ring, sker der ingen applikation.
Vær opmærksom på, at applikationen begynder umiddelbart efter indstillin-
gen af flowraten, og at systemet udluftes. Ved et fuldstændigt udluftet system 
kommer anæstetikummet uhindret ud af flowregulatoren.

lll. Forbindelse af kateter og pumpe.
1. Efter en fuldstændig udluftning af kateteret og indstilling af den ønskede 

flowrate, forbindes pumpen med kateteret.
2. Skriv alle nødvendige oplysninger på patientmærkaten og palcer denne på 

pumpen.
3. Pumpen kan lægges i den dertil beregnede bærepose.
4. Vær opmærksom på, at restvolumen efter endt applikation udgør ca. 4 ml.
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Drifts-/opbevaringsforhold

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighed 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys

Opbevares tørt

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Pyrogenfri

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Se brugsanvisningen

Udløbsdato Pyrogenfri

Katalognummer Rx only Receptpligtig (Produktet må kun 
anvendes af kvalificeret medicinsk 
personale i henhold til sit formål.)Steriliseret med ethylenoxid

Må ikke steriliseres på ny Tip

Må ikke anvendes, hvis emballagen 
er beskadiget Information

Opbevares tørt „CE-overensstemmelsesmær-
kning“ eller „CE-mærkning“ = 
mærkning, der angiver, at et 
produkt lever op til de relevante 
krav, der er fastlagt i lægemiddel-
produktforordningen eller i anden 
EU-lovgivning om anbringelse af 
det pågældende mærkning.

Luftfugtighed

Må ikke genbruges

OBS! PHT Indeholder ingen phtalater

Fremstillingsdato Indeholder ikke latex

Batchkode Styktal

Beskyttes mod sollys Ansats konnektivitet:  
NRFit® iht. ISO 80369-6

Temperaturbegrænsning Oversættelse

Medicinsk udstyr
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is a trademark of GEDSA, used with 
their permission.


