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Instrukcja użycia
Zwrócić szczególną uwagę

 Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki użytkowania! 
Rx only  Produkt może być stosowany tylko zgodnie z niniejszą instrukcją użycia przez 

wykwalifikowany personel medyczny.
PAJUNK® nie zaleca żadnych szczególnych metod terapii. Prowadzący terapię 
profesjonalny personel medyczny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z 
produktu oraz dobór pacjentów. 
Oprócz niniejszej instrukcji użycia obowiązują też istotne informacje zgod-
nie z odpowiednią literaturą fachową oraz aktualnym stanem wiedzy i 
wykształceniem personelu.
Nieprzestrzeganie instrukcji użycia skutkuje utratą gwarancji i naraża pacjenta 
na niebezpieczeństwo.
W razie stosowania w połączeniu z innymi produktami należy dodatkowo 
uwzględnić kompatybilność i instrukcje użycia tych produktów. Za decyzję o 
łączonym stosowaniu produktów różnych producentów (o ile nie stanowią one 
wspólnych jednostek terapeutycznych) odpowiada użytkownik. 

W żadnym wypadku nie wolno stosować produktu, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do kompletności, nienaruszonego stanu lub sterylności produktu.
 Wolno stosować wyłącznie nienaruszone produkty w nieuszkodzonym opako-
waniu przed upływem podanej na oznakowaniu daty ważności sterylizacji.

Opis produktu / kompatybilność
 Numery produktu, wzgl. zakres obowiązywania niniejszej instrukcji użycia 
podane są w aktualnej deklaracji zgodności.

Kompatybilność nasadki: LUER lub .

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legenda
1. Zbiornik FuserPump na 350 ml
2. Otwór iniekcyjny
3.  Wąż iniekcyjny  

(długość ok. 120 cm)
4. Filtr odpowietrzający i bakte-

ryjny
5. Regulator przepływu
6. Klucz nastawczy
7. Etykieta pacjenta
8. Worek transportowy
9. Napełniacz FuserPump (opcjo-

nalnie)
10. Waga sprężynowa
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System FuserPump (patrz rys.) to przenośna pompka elastomerowa jednorazo-
wego użytku do połączenia z cewnikiem.

Podane prędkości przepływu ustawiono przy użyciu izotonicznego roztworu soli fiz-
jologicznej w temperaturze pokojowej (23°C) i przy jednakowej wysokości pompki 
i regulatora przepływu. Dokładność systemu wynosi ± 10% nominalnego strumie-
nia przepływu. Prędkość przepływu zależy od poziomu napełnienia pompki, usta-
wienia regulatora przepływu (możliwe nastawy: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), różnicy 
wysokości między pompką a regulatorem przepływu, długości, średnicy i budowy 
podłączonego cewnika oraz temperatury, stężenia i lepkości stosowanego leku.
Ze względu na fakt, że prędkość przepływu skalibrowano w temperaturze 
pokojowej, nie jest konieczne zamocowanie regulatora przepływu na skórze 
pacjenta.

Przeznaczenie
Podawanie płynnych leków przy stałej prędkości przepływu i niskim ciśnieniu 
przez leżący cewnik.

Wskazania
Terapia przeciwbólowa, anestezja regionalna

Przeciwwskazania
 – Podawanie emulsji tłuszczowych lub roztworów zawierających emulsje 

tłuszczowe, roztworów leków ze składnikami zawierającymi olej, substanc-
jami powierzchniowo czynnymi lub roztworów leków o wysokiej lepkości 
lub roztworów leków z rozpuszczalnikami jak etanol.

 – Podawanie krwi lub składników krwi.
 – Stosowanie z podciśnieniem lub nadciśnieniem.
 – Stosowanie rozpuszczalników organicznych (alkohol) do przeciera-

nia powierzchni produktu, części w pobliżu otworu iniekcyjnego, filtra 
odpowietrzająco-bakteryjnego lub przyłącza.

 – Napełnianie pompki powyżej podanej pojemności (350 ml)
 – Stosowanie napełnionej pompki po jej upadku z wysokości. Może to 

prowadzić do wycieku cieczy lub innych uszkodzeń.
 – Przepłukiwanie przez adapter, gdy nie jest on połączony z cewnikiem.

Komplikacje
Powikłania ciągłej analgezji

 – Rozłączenie cewnika
 – Nierównomierny strumień przepływu (niedostateczna analgezja lub przedaw-

kowanie)
 – Zatkanie cewnika
 – Infekcje
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 Użytkownik ma zawsze obowiązek pouczenia pacjenta o komplikacjach 
związanych ze stosowaną metodą leczenia.
 Jeżeli podczas stosowania produktu dojdzie do komplikacji, postępować zgod-
nie z protokołami procedur obowiązującymi w danej placówce medycznej. 
Jeżeli nie można usunąć w ten sposób komplikacji bądź zostaną one uznane za 
poważne lub niepodatne na terapię, należy ostrożnie przerwać zabieg i wyjąć 
z ciała pacjenta inwazyjne elementy produktu.

Ostrzeżenia

dotyczące sterylnego produktu:
Jest to produkt medyczny jednorazowego użytku do stosowania u jednego 
pacjenta!

W żadnym wypadku nie wolno ponownie używać produktu!
W żadnym wypadku nie wolno resterylizować produktu!

Materiały stosowane w produkcji nie nadają się do regeneracji ani do restery-
lizacji!
Konstrukcja produktu nie nadaje się do regeneracji ani do resterylizacji!

W razie niedozwolonego ponownego użycia/regeneracji
 –  produkt może utracić zamierzone przez producenta istotne właściwości 
użytkowe.
 –  powstaje znaczne ryzyko infekcji krzyżowej/kontaminacji wskutek 
potencjalnie niedostatecznych procedur regeneracyjnych.
 – istnieje ryzyko utraty przez produkt właściwości funkcjonalnych.
 –  istnieje ryzyko rozkładu materiałów i reakcji endotoksycznych 
wywołanych przez pozostałości!

dotyczące stosowania:
1. Nie podawać leków niewskazanych dla zamierzonego celu. Może to 

prowadzić do ciężkich urazów pacjenta.
2. Koniecznie przestrzegać instrukcji stosowania roztworów leków.
3. W miejscu wstrzyknięcia zapewnić zawsze aseptyczne warunki.
4. Regularnie sprawdzać połączenie między cewnikiem a aparaturą infuzyjną. Po 

każdej manipulacji zaleca się przepłukanie cewnika roztworem soli fizjologicz-
nej w ilości od 1 do 2 ml (chlorek sodu 0,9%).

5. Pamiętać, że przy napełnieniu poniżej 300 ml występują niższe prędkości 
przepływu.

6. Po zakończeniu terapii ewentualne resztki leku poddać utylizacji zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

7. Na prędkość przepływu wpływa długość i średnica wewnętrzna cewnika 
oraz jego położenie.
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8. W razie stosowania leków, które niekiedy mogą ulegać krystalizacji, należy 
zapewnić, aby wskutek krystalizacji nie doszło do zatkania kanału iniekcyjnego.

9. Wybrać strumień przepływu zgodnie ze wskazaniem lekarza.
10. Dopiero po napełnieniu pompki wolno zdjąć zatyczkę na końcu węża w 

celu odpowietrzenia systemu.

pozostałe ostrzeżenia:
Podczas stosowania i utylizacji produktu należy przestrzegać ogólnych środków 
ostrożności dotyczących postępowania z krwią i płynami ustrojowymi ze 
względu na ryzyko kontaktu z patogenami przenoszonymi przez krew.

Stosowanie
I. Umieszczanie cewnika
II. Napełnianie i odpowietrzanie pompki
III. Podłączanie i uruchamianie systemu

I. Umieszczanie cewnika
Umieścić cewnik zgodnie z praktyką kliniczną.

II. Napełnianie pompki: 
Wyjąć sterylny system z opakowania. 
Odkręcić zatyczkę z otworu iniekcyjnego. 

Kontrola poziomu napełnienia pompki:

Za pomocą wagi sprężynowej można 
kontrolować pojemność podczas 
napełniania pompki.
W momencie dostawy waga sprężynowa 
jest przymocowana do sznurka
worka transportowego.
Kulkowy koniec wagi sprężynowej 
zaczepić w otworze w pokrywie pompki. 

Przytrzymać system za sznurek worka 
transportowego i pozwolić pompce 
swobodnie zwisać. Poziom napełnienia 
pompki można teraz odczytać na wadze 
sprężynowej.
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IIa. Napełnianie strzykawką iniekcyjną:
Napełnić strzykawkę lekiem i połączyć strzykawkę iniekcyjną z otworem iniek-
cyjnym pompki. Teraz można wprowadzić lek do pompki. 

IIb. Napełnianie napełniaczem FuserPump: 
Napełniacz FuserPump zapewnia bezpośrednie połączenie między workiem z 
lekiem a pompką. Zintegrowany zawór przeciwzwrotny zapobiega cofaniu się 
cieczy. Umożliwia to szybkie, bezpieczne i sterylne napełnianie pompki.
Pompka może być całkowicie napełniona przez 14 dni bez ryzyka pogorszenia 
działania. Zwrócić przy tym uwagę, aby regulator przepływu był ustawiony w 
położeniu „OFF“. Jeżeli napełniona pompka jest przechowywana w lodówce 
(3°C; maks. 14 dni), przed użyciem jej u pacjenta należy pozostawić ją przez co 
najmniej 10 godz. w temperaturze pokojowej.

 W sprawie trwałości i oceny nieszkodliwości stosowanych leków należy 
skontaktować się z producentem leków.

Odpowietrzanie i ustawianie strumienia przepływu

Ustawić na regulatorze przepływu wymagany strumień przepływu. Użyć do 
tego klucza nastawczego z tyłu regulatora. Czarne oznaczenia na regulatorze 
przepływu określają zakres, w którym regulator zapewnia utrzymanie wskazywa-
nego strumienia przepływu. Jeżeli pokrętło znajduje się poza czarnymi oznacze-
niami, lek nie jest aplikowany.
Pamiętać, że bezpośrednio po ustawieniu strumienia przepływu rozpoczyna się 
aplikowanie leku i następuje odpowietrzenie systemu. Przy całkowicie odpowie-
trzonym systemie z regulatora przepływu wydostaje się swobodnie anestetyk.

lll. Podłączanie cewnika i pompki
1. Po całkowitym odpowietrzeniu i ustawieniu wymaganego strumienia 

przepływu połączyć pompkę z cewnikiem.
2. Zapisać wszystkie wymagane informacje na etykiecie pacjenta i 

przymocować ją do pompki.
3. Pompkę można teraz włożyć do przewidzianego do tego celu worka trans-

portowego.
4. Pamiętać, że po zakończeniu aplikacji w pompce pozostaje jeszcze ok. 4 ml 

napełnionego leku.
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Warunki użytkowania / przechowywania

Temperatura graniczna od +10 °C do +30 °C

Graniczna wilgotność 
powietrza od 20 % do 65 %

Chronić przed światłem słonecznym

Przechowywać w suchym miejscu

Ogólne informacje
Produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami w spra-
wie substancji niebezpiecznych.

Wolne od pirogenów

 Wszystkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem produktu należy 
zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, którego rezydentem jest 
użytkownik i/lub pacjent.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Niemcy.
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Legenda symboli stosowanych w oznakowaniu

Producent Przestrzegać instrukcji użycia

Stosować do ... Wolne od pirogenów

Numer katalogowy Rx only Produkt wydawany na receptę 
(produkt może być stosowany 
tylko zgodnie z przeznaczeniem 
przez wykwalifikowany personel 
medyczny)

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Nie resterylizować Zalecenie

Nie stosować, jeżeli opakowanie 
jest uszkodzone Wskazówka, informacja

Przechowywać w suchym miejscu
„Oznakowanie zgodności CE“ lub 
„oznakowanie CE“ = oznakowa-
nie wskazuje, że wyrób spełnia 
odpowiednie wymogi określone 
w niniejszym rozporządzeniu 
o wyrobach medycznych i w 
pozostałych odpowiednich prze-
pisach Unii z zakresu harmonizacji 
przewidujących umieszczanie tego 
oznakowania.

Graniczna wilgotność powietrza

Nie stosować ponownie

Uwaga PHT Nie zawiera ftalanów

Data produkcji Nie zawiera lateksu

Kod partii Ilość

Chronić przed światłem 
słonecznym

Kompatybilność nasadki:  
NRFit® wg ISO 80369-6 

Temperatura graniczna Tłumaczenie

Wyrób medyczny
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