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Οδηγίες χρήσης
Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η 
συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς. 
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα 
κατάσταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης των 
άλλων προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών από 
διαφορετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) 
υπόκειται στην ευθύνη του χρήστη. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκεών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, εντός της 
ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε άθικτη συσκευασία. 

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

 Παρακαλώ ανατρέξατε στην τρέχουσα δήλωση συμμόρφωσης για τους αριθμούς 
προϊόντων και το πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών χρήσης.

Σύνδεση διανομέα Hub:  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Υπόμνημα

1. Δοχείο FuserPump για 350 ml
2. Άνοιγμα έγχυσης
3.  Εύκαμπτος σωλήνας έγχυσης  

(μήκος περ. 120 cm)
4. Φίλτρο εξαέρωσης-

αντιβακτηριακό
5. Ρυθμιστής ροής
6. Κλειδί ρύθμισης
7. Ετικέτα ασθενούς
8. Σακουλάκι μεταφοράς
9. FuserPump Filler (προαιρετικά)

10. Ελατηριωτός ζυγός
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ελαστομερές υλικό, η οποία συνδέεται με έναν καθετήρα.

Οι αναφερόμενες ταχύτητες ροής ρυθμίστηκαν με ισότονο φυσιολογικό ορό σε 
θερμοκρασία δωματίου (23°C) και με αντλία και ρυθμιστή ροής στο ίδιο ύψος. Η 
ακρίβεια του συστήματος ανέρχεται σε ± 10% του ονομαστικού ρυθμού ροής. 
Η ταχύτητα ροής εξαρτάται από τη στάθμη πλήρωσης της αντλίας, τη ρύθμιση 
στον ρυθμιστή ροής (δυνατότητες ρύθμισης: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), τη διαφορά 
ύψους μεταξύ αντλίας και ρυθμιστή ροής, και το μήκος, τη διάμετρο και την υφή του 
συνδεδεμένου καθετήρα, καθώς και από τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση και το 
ιξώδες του χρησιμοποιούμενου φαρμακευτικού σκευάσματος.
Δεδομένου ότι η βαθμονόμηση της ταχύτητας ροής έχει γίνει σε θερμοκρασία 
δωματίου, δεν χρειάζεται να στερεώσετε τον ρυθμιστή ροής στο δέρμα του 
ασθενούς.

Προσοχή!
Μόνο τα προϊόντα με σύνδεσμο  80369-6-είναι συμβατά μεταξύ τους.

Προσοχή!
 Μην προσπαθείτε σε καμία περίπτωση να συνδέσετε συνδέσμους  80369-6 με 
άλλες συνδέσεις.

Προβλεπόμενη χρήση

Χορήγηση υγρών φαρμακευτικών σκευασμάτων με σταθερή ταχύτητα ροής και 
χαμηλή πίεση μέσω παραμένοντος καθετήρα.

Ενδείξεις

Αναλγητική θεραπεία, περιοχική αναισθησία

Αντενδείξεις

 – Χορήγηση λιπαρών γαλακτωμάτων ή διαλυμάτων που περιέχουν λιπαρά 
γαλακτώματα, φαρμακευτικών διαλυμάτων με ελαιώδη συστατικά, 
επιφανειοδραστικών ουσιών ή φαρμακευτικών διαλυμάτων υψηλού ιξώδους, 
ή φαρμακευτικών διαλυμάτων με διαλύτες όπως η αιθανόλη.

 – Χορήγηση αίματος ή συστατικών αίματος.
 – Χρήση με υποπίεση ή υπερπίεση.
 – Χρήση οργανικών διαλυτών (αλκοόλ) ως μέσου σκουπίσματος για την επιφάνεια 

του προϊόντος, τα μέρη κοντά στο άνοιγμα έγχυσης, το φίλτρο εξαέρωσης / 
αντιβακτηριακό φίλτρο, ή τη σύνδεση.

 – Πλήρωση της αντλίας πάνω από την καθορισμένη της χωρητικότητα (350 ml)
 – Χρήση της γεμάτης αντλίας μετά από πτώση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκροή 

υγρού ή άλλου είδους ζημιές.
 – Ξέπλυμα μέσω του προσαρμογέα, ενόσω αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με τον 

καθετήρα.
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Επιπλοκές της συνεχούς αναλγησίας

 – Αποσύνδεση του καθετήρα
 – Ανομοιόμορφος ρυθμός ροής (ανεπαρκής αναλγησία ή υπερδοσολογία)
 – Απόφραξη του καθετήρα
 – Λοιμώξεις

 Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τις επιπλοκές που 
σχετίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκατααστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές 
θεωρηθούν σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία 
και αφαιρέστε τα στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή. 

Προειδοποιήσεις

για αποστειρωμένο προϊόν:

Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή.

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι 
κατάλληλα για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.

Μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση ή επανεπεξεργασία
 –  μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης που 
επιδιώκει ο κατασκευαστής

 –  προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως 
αποτέλεσμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.

 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 –  μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξικές 
αντιδράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα.

στην εφαρμογή:

1. Μην χορηγείτε φάρμακα, τα οποία δεν αναφέρονται για την προβλεπόμενη 
χρήση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του ασθενούς.

2. Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις για τα εκάστοτε φαρμακευτικά διαλύματα.
3. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το σημείο της ένεσης είναι άσηπτο.
4. Ελέγχετε τακτικά τη σύνδεση μεταξύ καθετήρα και διατάξεων έγχυσης. Μετά 

από κάθε χειρισμό, εξετάστε μήπως χρειάζεται να ξεπλύνετε τον καθετήρα με 
φυσιολογικό ορό (χλωριούχο νάτριο 0,9%) σε ποσότητα 1 ως 2 ml.

5. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση πλήρωσης με λιγότερα από 300 ml, οι 
ταχύτητες ροής είναι χαμηλότερες.
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φαρμακευτικού σκευάσματος σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές.
7. Την ταχύτητα ροής μπορείτε να την επηρεάσετε μέσω του μήκους και της 

εσωτερικής διαμέτρου του καθετήρα, καθώς και μέσω της θέσης του.
8. Όταν χρησιμοποιείτε φάρμακα που ενδέχεται υπό συνθήκες να 

κρυσταλλοποιηθούν, να βεβαιώνεστε ότι η διαδρομή έγχυσης δεν είναι κλειστή 
λόγω κρυσταλλοποίησης.

9. Επιλέξτε τον ρυθμό ροής σύμφωνα με την ιατρική ένδειξη.
10. Μόνο όταν γεμίσει η αντλία μπορείτε να αφαιρέσετε το πώμα σφράγισης στο 

άκρο του εύκαμπτου σωλήνα για εξαέρωση του συστήματος.

Περαιτέρω ενδείξεις προειδοποίησης:

Πρέπει να λαμβάνετε συστηματικά γενικές προφυλάξεις για το χειρισμό του 
αίματος και των σωματικών υγρών κατά τη χρήση και τη διάθεση της συσκευής, 
λόγω του κινδύνου επαφής με αιματοεγκεφαλικά παθογόνα.

Εφαρμογή

I. Τοποθέτηση του καθετήρα 
II. Πλήρωση και εξαέρωση της αντλίας

III. Σύνδεση και εκκίνηση του συστήματος

I. Τοποθέτηση του καθετήρα

Τοποθετήστε τον καθετήρα σύμφωνα με την αντίστοιχη κλινική πρακτική.

II. Πλήρωση της αντλίας: 

Αφαιρέστε το στείρο σύστημα από τη 
συσκευασία. Στρέψτε και αφαιρέστε το 
πώμα σφράγισης από το άνοιγμα έγχυσης. 

Έλεγχος του όγκου εντός της αντλίας:

Με τη βοήθεια του ελατηριωτού ζυγού 
μπορείτε να ελέγχετε τον όγκο κατά τη 
διάρκεια της πλήρωσης της αντλίας.
Στην κατάσταση παράδοσης, ο ελατηριωτό 
ζυγός είναι ήδη στερεωμένος στο κορδόνι
από το σακουλάκι μεταφοράς.

Αναρτήστε το σφαιρικό άκρο του 
ελατηριωτού ζυγού στην εγκοπή που 
υπάρχει γι' αυτόν τον σκοπό στο καπάκι της 
αντλίας. Κρατήστε σταθερά το σύστημα 
από το κορδόνι που υπάρχει στο σακουλάκι 
και αφήστε την αντλία να κρέμεται 
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υπάρχει στο εσωτερικό της αντλίας.

IIα. Πλήρωση με τη σύριγγα έγχυσης:

Γεμίστε τη σύριγγα με το φάρμακο και συνδέστε τη σύριγγα έγχυσης στο άνοιγμα 
έγχυσης της αντλίας. Τώρα μπορείτε να εισαγάγετε το φάρμακο στην αντλία. 

IIβ. Πλήρωση με το FuserPump Filler: 

Με το FuserPump Filler εξασφαλίζεται η απευθείας σύνδεση μεταξύ του σάκου με 
το φάρμακο και της αντλίας. H ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής εμποδίζει 
την αναρροή υγρών. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη, ασφαλή και αποστειρωμένη 
πλήρωση της αντλίας.
Μπορείτε να αφήσετε την αντλία εντελώς γεμάτη μέχρι 14 ημέρες χωρίς να 
επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία της. Σε τέτοια περίπτωση, προσέξτε ο ρυθμιστής 
ροής να βρίσκεται στο "OFF". Αν διατηρείτε τη γεμάτη αντλία στο ψυγείο (3°C; 
έως 14 ημέρες), πριν τη χρησιμοποιήσετε στον ασθενή θα πρέπει να την αφήσετε 
τουλάχιστον 10 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.

 Όσον αφορά τη διατηρησιμότητα και τη συμβατότητα των χρησιμοποιούμενων 
φαρμάκων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στους αντίστοιχους κατασκευαστές.

Εξαέρωση και ρύθμιση του ρυθμού ροής

Ρυθμίστε τον επιθυμητό ρυθμό ροής στον ρυθμιστή ροής. Γι' αυτόν τον σκοπό, 
χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό κλειδί που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ρυθμιστή. 
Οι μαύρες σημάνσεις στον ρυθμιστή ροής επισημαίνουν την περιοχή, στην οποία 
ο ρυθμιστής είναι πλήρως λειτουργικός για τον εμφανιζόμενο ρυθμό ροής. Αν ο 
περιστροφικός ρυθμιστής βρίσκεται εκτός των μαύρων σημάνσεων, δεν γίνεται 
εφαρμογή.
Βεβαιωθείτε ότι αμέσως μετά τη ρύθμιση του ρυθμού ροής η εφαρμογή αρχίζει 
και το σύστημα εξαερώνεται. Όταν το σύστημα είναι πλήρως εξαερωμένο, το 
αναισθητικό ρέει ανεμπόδιστα στον ρυθμιστή ροής.

lll. Σύνδεση καθετήρα και αντλίας.

1. Μετά την πλήρη εξαέρωση του καθετήρα και τη ρύθμιση του επιθυμητού 
ρυθμού ροής, συνδέστε την αντλία με τον καθετήρα.

2. Γράψτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στην ετικέτα του ασθενούς, και 
εφαρμόστε την ετικέτα στην αντλία.
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4. Προσέξτε μετά το τέλος της εφαρμογής ο υπολειπόμενος όγκος να είναι περ. 
4 ml.

Συνθήκες λειτουργίας/αποθήκευσης

Περιορισμός θερμοκρασίας +10 °C έως +30 °C

Όρια υγρασίας 20 % έως 65 %

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

Γενικές πληροφορίες

Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών 

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου 
κατοικεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.
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Υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη σήμανση

Κατασκευαστής Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης

Χρήση μέχρι... Μη πυρογόνο

Αριθμός είδους Rx only Χορηγείται μόνο με συνταγή 
γιατρού (ο Ομοσπονδιακός νόμος 
περιορίζει τη συσκευή αυτή στην 
πώληση από ιατρό ή με εντολή 
ιατρού.)

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο

Όχι επαναποστείρωση Συμβουλή

Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει 
υποστεί βλάβη η συσκευασία Πληροφορία

Φύλαξη σε ξηρό μέρος
„Σήμανση συμμόρφωσης CE“ 
ή „Σήμανση CE“ =  Η σήμανση 
επισημαίνει ότι ένα προϊόν καλύπτει 
τις σχετικές απαιτήσεις για την 
τοποθέτηση της εν λόγω σήμανσης 
που έχουν ορισθεί στην Οδηγία 
περί ιατροτεχνικών προϊόντων 
ή σε άλλες νομικές διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όρια υγρασίας

Μην επαναχρησιμοποιείτε

Προσοχή PHT Δεν περιέχει φθαλικά άλατα

Ημερομηνία κατασκευής
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό 
καουτσούκ ως συστατικό στην 
κατασκευή αυτού του προϊόντος

Κωδικός παρτίδας Ποσότητα

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία Σύνδεση διανομέα Hub :  
NRFit® nach ISO 80369-6

Περιορισμός θερμοκρασίας Μετάφραση

Ιατρικό προϊόν
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