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Naudojimo instrukcija
Atkreipkite dėmesį

 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo instrukcijas! 
Rx only  Šis gaminys skirtas pagal šią naudojimo instrukciją naudoti tik kvalifikuotiems 

medikams.

PAJUNK® neteikia jokių rekomendacijų dėl tvarkymo būdų. Už naudojimo būdą 
ir paciento tinkamumo įvertinimą atsako su gaminiu dirbantis medicinos per-
sonalas. 
Be šios naudojimo instrukcijos taip pat galioja atitinkamos profesinės literatūros 
rekomendacijos, techninės nuostatos ir veiklos gairės.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojantis gaminiu pakartotinai 
garantija nustoja galioti ir galima sukelti pavojų paciento saugumui.
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis ir jų 
naudojimo instrukcijų ir įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu naudoti 
skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai atliekama gydymo centre) 
atsako naudotojas. 

Jei pagrįstai abejojate dėl gaminio komplektacijos visumos, vientisumo ar ste-
rilumo, gaminio jokiu būdu nenaudokite.
 Pasibaigus pakuotės etiketėje nurodytam sterilumo laikui, gali būti naudojami 
tik nepažeisti gaminiai.

Gaminio apibūdinimas / suderinamumas
 Gaminio numerius ir šios naudojimo instrukcijos galiojimo trukmę rasite 
nurodytą naujausioje galiojančioje atitikties deklaracijoje.

Priedų prijungimo jungtis: 

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legenda
1. FuserPump laikiklis, skirtas 350 

ml
2. Injekcijos anga
3.  Infuzijos žarnelė  

(ilgis apie 120 cm)
4. Nuorinimo ir bakterijų filtras
5. Srauto reguliatorius
6. Nustatymo raktas
7. Paciento etiketė
8. Nešiojimo krepšys
9. FuserPump filtras (pasirinktinis)

10. Svertuvas
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jungiamas prie kateterio.

Nurodyti debitai buvo nustatyti su izotoniniu druskos tirpalu kambario temperatūroje 
(23 °C) ir tuo pačiu siurblio bei srauto reguliatoriaus aukščiu. Sistemos tikslumas yra 
± 10% vardinio srauto greičio. Srauto greitis priklauso nuo siurblio užpildymo lygio, 
srauto reguliatoriaus nustatymo (galimi nustatymai: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), aukščio 
skirtumo tarp siurblio ir srauto reguliatoriaus, ilgio, skersmens ir būklės. prijungtą 
kateterį, taip pat naudojamo vaisto temperatūros, koncentracijos ir klampumo.
Kadangi srauto greitis buvo kalibruojamas kambario temperatūroje, jums nerei-
kia pritvirtinti srauto reguliatoriaus prie paciento odos.

Dėmesio!
Tarpusavyje suderinami tik gaminiai su  80369-6 jungtimi.
Dėmesio!
 Jokiu būdu nebandykite  80369-6 jungčių sujungti su kitokiais prievadais.

Naudojimo paskirtis
Skystų vaistų skyrimas esant pastoviam srauto greičiui ir žemo slėgio kateteriams.

Indikacijos
Skausmo terapija, vietinė anestezija

Kontraindikacijos
 – Riebalų emulsijų arba tirpalų, kuriuose yra riebalų emulsijų, riebių narkotinių 

tirpalų, aktyviųjų paviršiaus medžiagų arba didelio klampumo vaistinių 
tirpalų arba vaisto tirpalų su tirpikliais, tokiais kaip etanolis, skyrimas.

 – Kraujo ar jo komponentų skyrimas.
 – Naudojimas esant per žemam arba per aukštam slėgiui.
 – Organinių tirpiklių (alkoholio) panaudojimas gaminio paviršiui, dalims, 

esančioms šalia injekcijos angos, nuorinimo / bakterijų filtrui ar angai nuva-
lyti.

 – Užpildykite siurblį iki nurodyto kiekio (350 ml)
 – Užpildyto siurblio naudojimas po to, kai jis buvo numestas. Tai gali sukelti 

skysčio nutekėjimą ar kitokią žalą.
 – Skalaukite per adapterį tol, kol jis neprijungtas prie kateterio.

Komplikacijos
Tęstinės analgezijos komplikacijos

 – Kateterio atsijungimas
 – Netolygus srautas (nepakankamas nuskausminimas ar perdozavimas)
 – Kateterio uždarymas
 – Infekcijos
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plikacijas.
 Jei naudojimo metu su gaminiu pasitaiko komplikacijų, būtina vadovautis jūsų 
gydymo įstaigos protokolu. Jei tokiu būdu komplikacijų pašalinti nepavyksta 
arba jei jos laikomos sunkiomis ar negydomomis, tuoj pat nutraukite procedūrą 
ir pašalinkite iš paciento invazinius gaminio komponentus.

Įspėjimas

steriliam gaminiui:
Tai yra vienkartinio naudojimo medicinos gaminys, skirtas naudoti tik vienam 
pacientui!

Jokiu būdu šio gaminio negalima naudoti pakartotinai!
Jokiu būdu šio gaminio negalima sterilizuoti pakartotinai!

Gamyboje naudojamos medžiagos nėra tinkamos nei pakartotinai apdoroti, nei 
pakartotinai sterilizuoti!
Gaminys pagal savo dizainą nėra tinkamas nei pakartotinai apdoroti, nei pakar-
totinai sterilizuoti!

Jei gaminys neleistinai pakartotinai apdorojamas ar naudojamas,
 –  jis gali prarasti pagrindines gamintojo numatytąsias eksploatacines 
savybes,
 –  yra didelis kryžminės infekcijos / užteršimo pavojus dėl galimai nepa-
kankamo pakartotinio apdorojimo,
 – kyla pavojus, kad gaminys praras savo funkcines savybes,
 –  dėl nepašalintų likučių kyla medžiagų skaidymosi ir endotoksinių 
reakcijų pavojus!

naudodami:
1. Nenaudokite jokių vaistinių preparatų, kurie nėra indikuojami pagal 

numatytąją paskirtį. Taip galima sunkiai sužaloti pacientą.
2. Būtinai vykdykite kiekvieno vaisto tirpalo instrukcijas.
3. Laikykitės aseptinės technikos reikalavimų injekcijos vietai.
4. Reguliariai tikrinkite sujungimą tarp kateterio ir infuzijos įtaiso. Po kiekvieno nau-

dojimo praplaukite kateterį 1–2 ml įprasto druskos tirpalo (natrio chlorido 0,9 %).
5. Atminkite, kad pildant mažesniu nei 300 ml srautu reikia rinktis mažesnį 

srauto greitį.
6. Likusius vaistus išmeskite pagal vietinius įstatymus, kai baigsite gydymą.
7. Srauto greitį galite reguliuoti pagal kateterio ilgį ir vidinį skersmenį bei jo 

padėtį.
8. Kai naudojate vaistus, kurie gali kristalizuotis, įsitikinkite, kad injekcijos metu 

kristalizacijos nėra.
9. Pasirinkite medicininės indikacijos tėkmės greitį.
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ištuštinti.

kiti įspėjimai:
Naudodamiesi ir šalindami gaminį, būtinai laikykitės įprastų bendrųjų atsar-
gumo priemonių tvarkydami kraują ir kūno skysčius, nes taip galite pavojingai 
sąveikauti su per kraują pernešamais patogenais.

Naudojimas
I. Kateterio įstatymas
II. Siurblio pripildymas ir nuorinimas
III. Sistemos prijungimas ir paleidimas

I. Kateterio įstatymas
Įstatykite kateterį laikydamiesi tinkamos klinikinės praktikos.

II. Siurblio pripildymas: 
Iš pakuotės išimkite sterilią sistemą. Atsu-
kite dangtelį nuo injekcijos angos. 

Tūrio kontrolė siurblio viduje:

Kontroliuoti tūrį pildant siurblį galima su 
svertuvu
Pristatymo metu svestuvas jau yra pritvir-
tintas prie
laikymo maišelio.

Prikabinkite sferinį svertuvo galą prie angos 
siurblio dangtelyje. Laikykite sistemą už 
laikymo maišelio virvelės ir leiskite siurb-
liui laisvai kabėti. Dabar tūrį siurblio viduje 
galima pagal svertuvą.

IIa. Užpildymas injekciniu švirkštu:
Užpildykite švirkštą vaistu ir prijunkite 
švirkštą prie pompos injekcijos angos. Dabar galite supilti vaistą į pompą. 

IIb. Užpildymas „FuserPump“ užpildu:
Užpildas „FuserPump“ užtikrina tiesioginį ryšį tarp vaisto maišelio ir siurbimo 
sistemos. Integruotas atbulinis vožtuvas neleidžia skysčiams tekėti atgal. Tai 
leidžia greičiau, saugiai ir steriliai užpildyti siurblį.
Nepažeisdami jo funkcijos, siurblį galite palikti visiškai pripildytą iki 14 dienų. 
Įsitikinkite, kad srauto reguliatorius nustatytas į „OFF“. Jei užpildytą siurblį lai-
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siurblį turite palikti kambario temperatūroje mažiausiai 10 valandų.

 Dėl vartojamų vaistų tinkamumo laiko ir toleravimo kreipkitės į atitinkamą 
vaistų gamintoją.

Kraujavimas ir srauto greičio reguliavimas

Srauto reguliatoriuje nustatykite norimą srauto greitį. Naudokite reguliavimo 
klavišą, esantį valdiklio gale. Juodos žymės ant srauto reguliatoriaus nurodo 
diapazoną, kuriame valdiklis pilnai veikia nurodytu srauto greičiu. Jei sukamasis 
valdiklis yra už juodų ženklų, joks taikymas nebus atliekamas.
Nepamirškite pradėti tepimo iš karto po to, kai sureguliuojamas srautas ir 
ištuštinama sistema. Jei sistema visiškai nuorinta, anestetikas laisvai tekės iš 
srauto reguliatoriaus.

lll. Kateterio ir siurblio sujungimas.
1. Visiškai ištuštinę kateterį ir sureguliavę norimą srauto greitį, prijunkite siurblį 

prie kateterio.
2. Ant paciento etiketės užrašykite visą reikiamą informaciją ir pritvirtinkite ją 

prie siurblio.
3. Dabar galite įdėti siurblį į tam skirtą maišą.
4. Atminkite, kad likęs tūris po naudojimo yra maždaug 4 ml.

Naudojimo / laikymo sąlygos

Temperatūros apribojimas Nuo +10 °C iki +30 °C

Santykinė drėgmė Nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Laikyti sausai
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Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų 
direktyvų.

Nepirogeniškas

 Apie visus rimtus incidentus, kurie įvyko naudojant gaminį, reikia pranešti 
gamintojui ir atitinkamoms šalies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacien-
tas, valdžios institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Deutschland (Vokietija).

Etiketėse naudojamų simbolių legenda

Gamintojas Laikykitės naudojimo instrukcijos

Panaudoti iki... Nepirogeniškas

Prekės Nr. Rx only Receptinis gaminys (gali būti pagal 
numatytąją naudojimo paskirtį 
naudojamas tik kvalifikuotų 
medikų).Sterilizuota etileno oksidu

Nesterilizuoti pakartotinai Nurodymas

Nenaudoti, jei pažeista pakuotė Pastaba, informacija

Laikyti sausai „CE atitikties ženklas“ arba „CE 
ženklas“ = ženklas rodo, kad 
gaminys atitinka atitinkamus 
reikalavimus, nurodytus medicinos 
prietaisų reglamente ar kituose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
dėl atitinkamo ženklo tvirtinimo.

Santykinė drėgmė

Nenaudoti pakartotinai

Dėmesio PHT Sudėtyje nėra ftalatų

Pagaminimo data Sudėtyje nėra latekso

Kodas Vnt. skaičius

Saugoti nuo saulės spindulių Priedų prijungimo jungtis:  
NRFit® pagal ISO 80369-6 

Temperatūros apribojimas Vertimas

Medicininis produktas
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