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Használati utasítás
Különleges megjegyzés

 Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyelmesen 
olvassa el! 

Rx only  A terméket kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet a jelen használati utasí-
tás szerint használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége. 
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége. 

 Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha megalapozott 
kétely áll fenn a termék hiányosságára, sértetlenségére vagy sterilitására 
vonatkozóan.
 Kizárólag sértetlen csomagolásban lévő sértetlen terméket szabad használni a 
címkén feltüntetett sterilen tartási dátum lejárta előtt.

Az eszköz leírása / kompatibilitás
 A termékszámokat, ill. a jelen használati utasítás érvényességi területeit a 
jelenleg érvényes megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

Szerelékcsatlakozó:  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Jelmagyarázat
1. FuserPump tartály, 350 ml
2. Injekciónyílás
3.  Infúziós tömlő  

(hossza kb. 120 cm)
4. Légtelenítő és baktériumszűrő
5. Áramlásszabályozó
6. Beállító kulcs
7. Betegcímke
8. Hordozó tasak
9. FuserPump Filler (opció)

10. Rugós mérleg
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mer pumpa, amely egy katéterhez csatlakozik.

A megadott átfolyási sebességeket izotóniás konyhasóoldattal szobahőmérsékleten 
(23 °C), és a pumpa és az áramlásszabályozó azonos magassága mellett határozták 
meg. A rendszer pontossága a névleges térfogatáram ± 10 % a. Az áramlási sebes-
ség függ a pumpa telítettségétől, az áramlásszabályozó beállításától (lehetséges 
beállítások: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), a pumpa és az áramlásszabályozó magassági 
különbségétől, a katéter hosszától, átmérőjétől és minőségétől, valamint a felhasznált 
gyógyszer hőmérsékletétől, koncentrációjától és viszkozitásától.
Mivel az átfolyási sebesség kalibrálása szobahőmérsékleten történt, nem kell a 
beteg bőréhez rögzíteni az áramlásszabályozót.

Figyelem!
 Kizárólag  80369-6 csatlakozóval rendelkező eszközök kompatibilisek 
egymással.
Figyelem!
 Semmi esetre se kíséreljen meg  80369-6 csatlakozókat más csatlakozók-
kal összeilleszteni.

Rendeltetés
Folyékony gyógyszerek beadása állandó áramlási sebesség és alacsony nyomás 
mellett fekvő katéteren keresztül.

Indikációk
Fájdalomterápia, regionális anesztézia

Kontraindikációk
 – Zsíremulziók vagy zsíremulziót tartalmazó oldatok, olajtartalmú összetevőket 

tartalmazó gyógyszeroldatok, felületaktív anyagok vagy nagy viszkozitású 
gyógyszeroldatok, vagy oldószert, pl. etanolt, tartalmazó gyógyszeroldatok 
beadása.

 – Vér vagy vérkomponensek adása.
 – Felhasználás vákuum vagy túlnyomás alatt.
 – Szerves oldószerek (alkohol) felhasználása a termék felületének, az injekció-

nyílás közelében lévő alkatrészek, a légtelenítő/baktériumszűrő vagy a csat-
lakozás letörlésére.

 – A pumpa megadott térfogatát (350 ml) meghaladó feltöltése.
 – A feltöltött pumpa felhasználása, miután leejtették. Ennek következményei a 

folyadék kifolyása vagy más sérülések lehetnek.
 – Öblítse át az adapteren keresztül, mielőtt csatlakoztatja a katéterhez.
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A folyamatos analgézia komplikációi
 – Katéter diszkonnekciója
 – Egyenetlen térfogatáram (elégtelen fájdalomcsillapítás vagy túladagolás)
 – Katéter elzáródása
 – Infekciók

 A felhasználó alapvetően köteles felvilágosítást adni az eljárásra jellemző kom-
plikációkról.
 Amennyiben a felhasználás közben komplikációk lépnek fel a termékkel, 
kövesse intézménye előírásait. Ha a komplikációk ezáltal nem háríthatók el, 
vagy súlyosnak vagy nem kezelhetőnek bizonyulnak, körültekintően szakítsa 
meg a kezelést és távolítsa el a termék invazív részeit a betegből.

Figyelmeztetések

a steril termékre vonatkozóan:
A termék egy beteghez felhasználható egyszerhasználatos orvostechnikai 
eszköz!

Az eszközt semmi esetre sem szabad újra felhasználni!
Az eszközt semmi esetre sem szabad újrasterilizálni!

A gyártáshoz használt anyagok nem alkalmasak se újrafeldolgozásra, se újras-
terilizálásra!
Az eszköz a kialakítása alapján nem alkalmas se újrafeldolgozásra, se újrasteri-
lizálásra!

Nem megengedett újrafelhasználás / újrafeldolgozás esetén
 –  az eszköz elveszítheti a gyártó által szándékozott lényeges 
teljesítményjellemzőit.
 –  keresztfertőzés/szennyeződés jelentős kockázata lép fel potenciálisan 
elégtelen előkészítési eljárások által.
 – fennáll annak a kockázata, hogy az eszköz funkcionális tulajdonságokat 
veszít el.
 –  anyagok bomlásának és a maradványok által okozott endotoxikus reak-
ciók kockázata áll fenn!

alkalmazás közben:
1. Ne adjon be olyan gyógyszereket, amelyek nem a rendeltetési célra javallottak. 

Ez a beteg súlyos sérüléséhez vezethet.
2. Feltétlenül kövesse a mindenkori gyógyszeroldatra vonatkozó utasításokat.
3. Az injekció helyén mindig gondoskodjon az aszeptikus körülményekről.
4. Rendszeresen ellenőrizze a katéter és az infúziós készülékek közötti kapcsolatot. 

Minden módosítás után vegye fontolóra, hogy szükséges-e a katéter átöblítése 
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5. Vegye figyelembe, hogy 300 ml-nél kisebb mennyiség betöltése esetében 
alacsonyabb átfolyási sebesség lép fel.

6. A kezelés befejezése után ártalmatlanítsa az esetleg megmaradt gyógyszert 
a helyi előírásoknak megfelelően.

7. Az átfolyási sebesség befolyásolható a katéter hosszával és átmérőjével, vala-
mint pozicionálásával.

8. Olyan gyógyszerek felhasználása esetében, amelyek adott körülmények között 
kikristályosodnak, gondoskodjon arról, hogy az injekció útja ne záródjon el a 
kristályosodás következtében.

9. Az orvosi indikáció szerint válassza ki a térfogatáram nagyságát.
10. A rendszer légtelenítése céljából a tömlő végén lévő zárósapkát csak akkor 

távolíthatja el, ha a pumpa fel van töltve.

további figyelmeztetések:
Az eszköz használatakor és ártalmatlanításakor alkalmazza a vér, és a testfo-
lyadékok kezelésével kapcsolatos általános óvintézkedéseket, mivel fennáll a 
vérrel terjedő kórokozókkal való érintkezés veszélye.

Felhasználás
I. A katéter elhelyezése 
II. A pumpa feltöltése és légtelenítése
III. A rendszer csatlakoztatása és elindítása

I. A katéter elhelyezése
Helyezze el a katétert a megfelelő klinikai gyakorlatnak megfelelően.

II. A pumpa feltöltése: 
Vegye ki a steril rendszert a csomagolás-
ból. Csavarozza le a zárósapkát az injek-
ciós nyílásról. 

A pumpában lévő mennyiség ellenőrzése:

A rugós mérleg segítségével ellenőrizheti 
a mennyiséget a pumpa betöltése közben.
A kiszállítási állapotban a rugós mérleg
már a hordozó tasak zsinórjára van 
erősítve.
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végét a pumpa fedelében lévő kijelölt 
mélyedésbe. Tartsa a rendszert a hordozó 
tasak zsinórjánál fogva és hagyja szabadon 
függeszkedni a pumpát. A pumpa tar-
talma most leolvasható a rugós mérlegen.

IIa. Az injekciós fecskendő feltöltése:
Töltse fel a fecskendőt a gyógyszerrel és csatlakoztassa a pumpa injekciónyílásá-
val. Most beadhatja a gyógyszert a pumpába.

IIb. A FuserPump Filler feltöltése:
A FuserPump Filler közvetlen összeköttetést biztosít a gyógyszertasak és a pum-
parendszer között. Az integrált visszacsapó szelep megakadályozza a folyadék 
visszafolyását. Ez lehetővé teszi a pumpa gyorsabb, biztonságos és steril feltöl-
tését.
Akár 14 napig is teljesen feltöltve hagyhatja a pumpát anélkül, hogy ez befo-
lyásolná a működését. Ekkor ügyeljen arra, hogy az áramlásszabályozó "OFF" 
állásban legyen. Ha a feltöltött pumpát a hűtőszekrényben tárolja (3 °C; max. 
14 napig), a betegnél való alkalmazás előtt tartsa legalább 10 óra hosszáig 
szobahőmérsékleten.

 A felhasznált gyógyszerek eltarthatóságával és összeférhetőségével kapcsolat-
ban forduljon a gyógyszer mindenkori gyártójához.

Légtelenítés és térfogatáram beállítása

Állítsa be az áramlásszabályozót a kívánt térfogatáram értékre. Ehhez használja a 
szabályozó hátoldalán lévő beállító kulcsot. Az áramlásszabályozón a fekete jelölés 
azt a tartományt jelzi, amelyben a kijelzett térfogatáram esetében a szabályozó tel-
jesen működőképes. Ha a forgó szabályozó a fekete tartományon kívül helyezkedik 
el, akkor nincs adagolás.
Ügyeljen arra, hogy az adagolás közvetlenül a térfogatáram beállítása után 
megkezdődik és a rendszer légtelenítődik. A rendszer teljes légtelenítése után az 
érzéstelenítőszer akadálytalanul áramlik az áramlásszabályozón keresztül.
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1. A katéter teljes légtelenítése és a kívánt térfogatáram beállítása után csatla-
koztassa a pumpát a katéterhez.

2. Írja fel az összes szükséges információt a betegcímkére és helyezze el a 
pumpán.

3. Ezután behelyezheti a pumpát az erre a célra szolgáló hordozó tasakba.
4. Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás végén a maradék mennyiség kb. 4 ml.

Használati / tárolási körülmények

Hőmérséklet-korlátozás +10 °C - +30 °C

Páratartalom, korlátozás 20 % - 65 %

Napfénytől elzárva tartandó 

Szárazon tartandó

Általános információk
Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes irá-
nyelvek szerint történt.

Pirogénmentes

 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyár-
tónak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó 
és/vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.
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Címkékhez használt szimbólumok jelentése

Gyártó Tartsa be a használati utasítást.

Eltarthatósági idő ... Pirogénmentes

Cikkszám Rx only Vényköteles (Az eszközt kizárólag a 
rendeltetésnek megfelelően, szak-
képzett egészségügyi személyzet 
használhatja.)Etilén-oxiddal sterilizálva

Nem sterilizálható újra Utasítás

Sérült csomagolás esetén ne 
használja. Utasítás, információ

Szárazon tartandó
„CE megfelelőségi jelölés“ vagy 
„CE-jelölés“ = A jelölés igazolja, 
hogy egy termék megfelel az 
orvostechnikai rendeletben vagy 
az Európai Unió más jogszabályai-
ban rögzített, az említett jelölés 
feltüntetésére vonatkozó követel-
ményeknek.

Páratartalom, korlátozás

Nem újrafelhasználható

Figyelem PHT Nem tartalmaz ftalátokat

Gyártási dátum Nem tartalmaz latexet

Tételszám Mennyiség

Napfénytől elzárva tartandó Szerelékcsatlakozó:  
NRFit® az ISO 80369-6 szerint 

Hőmérséklet-korlátozás Fordítás

Orvostechnikai eszköz
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