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Navodila za uporabo
Posebno obvestilo

 Pozorno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo! 
Rx only  Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi navo-

dili za uporabo.

Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta. 
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da 
upoštevate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. 
Odločitev glede kombinirane uporabe pripomočkov različnih proizvajalcev (ki 
ne predstavljajo enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Pripomočka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na 
nepopolnost ali poškodovanost.
 Uporabljati je dovoljeno le nepoškodovane izdelke v nepoškodovani embalaži 
pred potekom datuma sterilnosti, navedenega na oznaki.

Opis izdelka/združljivost
 Oglejte si trenutno izjavo o skladnosti za številke izdelkov in obseg veljavnosti 
teh navodil za uporabo.

Priključni nastavek:  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legenda
1. Posoda sistema FuserPump za 

350 ml
2. Injekcijska odprtina
3.  Infuzijska gibka cev  

(dolžine pribl. 120 cm)
4. Prezračevalni in bakterijski filter
5. Regulator pretoka
6. Nastavitveni ključ
7. Etiketa za pacienta
8. Prenosna vrečka
9. Polnilnik sistema FuserPump 

(izbirno)
10. Vzmetna tehtnica
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iPri sistemu FuserPump (glejte sliko) gre za prenosno elastomerno črpalko za 
enkratno uporabo, ki se poveže s katetrom.

Navedene hitrosti pretoka so bile nastavljene z izotonično raztopino kuhinjske soli pri 
sobni temperaturi (23 °C) in enaki višini črpalke in regulatorja pretoka. Točnost sistema 
znaša ± 10 % nazivnega pretoka. Hitrost pretoka je odvisna od napolnjenosti črpalke, 
nastavitve regulatorja pretoka (možne nastavitve: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), višinske raz-
like med črpalko in regulatorjem pretoka, dolžine, premera in lastnosti priključenega 
katetra ter od temperature, koncentracije in viskoznosti uporabljenega zdravila.
Hitrost pretoka je bila kalibrirana pri sobni temperaturi, zato regulatorja pretoka 
ni treba pritrditi na kožo pacienta.

Pozor!
Samo izdelki s konektorji  80369-6 so medsebojno združljivi.
Pozor!
 Nikakor ne poskušajte povezovati konektorjev  80369-6 z drugimi 
priključki.

Namenska uporaba
Dajanje tekočih zdravil pri stalni hitrosti pretoka in nizkem tlaku po vstavljenem 
katetru.

Indikacije
Zdravljenje bolečin, regionalna anestezija

Kontraindikacije
 – Dajanje maščobnih emulzij ali raztopin, ki vsebujejo maščobne emulzije, 

dajanje zdravilnih raztopin s sestavinami, ki vsebujejo olje, površinsko aktiv-
nih snovi ali izredno viskoznih zdravilnih raztopin, ali zdravilnih raztopin s 
topili, kot je etanol.

 – Dajanje krvi ali sestavin krvi.
 – Uporaba pri podtlaku ali nadtlaku.
 – Uporaba organskih topil (alkohol) za brisanje površine izdelka, delov v bližini 

injekcijske odprtine, prezračevalnega/bakterijskega filtra ali priključka.
 – Polnjenje črpalke nad predvideno prostornino (350 ml)
 – Uporaba napolnjene črpalke, ki je pred tem padla. To lahko privede do tega, 

da izteče tekočina ali se pojavijo druge poškodbe.
 – Izpiranje skozi adapter, dokler ta še ni povezan s katetrom.

Zapleti
Zapleti pri neprekinjeni analgeziji

 – Odklop katetra
 – Neenakomerna hitrost pretoka (nezadostna analgezija ali prevelik odmerek)
 – Zapora katetra
 – Okužbe
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i  Za uporabnika načeloma obstaja možnost poučitve glede zapletov, značilnih 
za postopek.
 Če pride med uporabo do zapletov z izdelkom, upoštevajte protokole svoje 
ustanove. Če zapletov na ta način ni mogoče odpraviti ali so težki ali jih ni 
mogoče obravnavati, preudarno prekinite uporabo in odstranite invazivne ses-
tavne dele izdelka s pacienta.

Opozorila

za sterilni izdelek:
Gre za medicinski pripomoček za enkratno uporabo za uporabo pri enem pacientu!

Tega izdelka ne smete ponovno uporabiti!
Tega izdelka ne smete ponovno sterilizirati!

Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, niso primerni za ponovno pripravo in 
ne za ponovno sterilizacijo!
Zasnova izdelka ni primerna za ponovno uporabo in ne za ponovno sterilizacijo!

Pri nedovoljeni ponovni uporabi/ponovni pripravi
 –  lahko izdelek izgubi bistvene značilnosti, ki jih je predvidel proizvajalec.
 –  obstaja precejšnje tveganje navzkrižne okužbe/kontaminacije zaradi 
morebitnih neustreznih postopkov priprave.
 – obstaja tveganje, da izdelek izgubi funkcijske značilnosti.
 –  obstaja tveganje razkroja materialov in endotoksičnih reakcij zaradi ostankov!

pri uporabi:
1. Ne dajajte zdravil, ki niso indicirana za predvideni namen. Lahko pride do 

resnih poškodb pacienta.
2. Obvezno upoštevajte navodila za posamezne zdravilne raztopine.
3. Na mestu injiciranja stalno skrbite za aseptične pogoje.
4. Redno preverjajte povezavo med katetrom in napravami za infuzijo. Po vsaki 

manipulaciji predvidite izpiranje katetra z 1 do 2 ml fiziološke raztopine kuhin-
jske soli (natrijevega klorida 0,9 %).

5. Upoštevajte, da se pri polnjenju z manj kot 300 ml pojavijo nižje hitrosti 
pretoka.

6. Odstranite morebitne ostanke zdravil po koncu zdravljenja v skladu s pred-
pisi, ki veljajo na mestu uporabe.

7. Na hitrost pretoka lahko vplivate s pomočjo dolžine in notranjega premera 
katetra ter njegove namestitve.

8. Pri uporabi zdravil, ki lahko pod določenimi pogoji kristalizirajo, zagotovite, da 
pot za vbrizgano zdravilo ni zamašena zaradi kristalizacije.

9. Izberite hitrost pretoka v skladu z medicinsko indikacijo.
10. Šele ko je črpalka napolnjena, smete odstraniti pokrovček na koncu gibke 

cevi, da odzračite sistem.



5

Sl
ov

en
sk

i

nadaljnja opozorila:
Glede uporabe in odstranjevanja izdelka upoštevajte splošne previdnostne 
ukrepe za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami kot rutinske ukrepe, saj stik s 
patogeni, ki se prenašajo s krvjo, lahko pomeni nevarnost.

Uporaba
I. Nameščanje katetra
II. Polnjenje in odzračevanje črpalke
III. Povezava in zagon sistema

I. Nameščanje katetra
Nameščanje katetra v skladu z ustrezno klinično prakso.

II. Polnjenje črpalke: 
Vzemite sterilni sistem iz embalaže. Odvijte 
pokrovček z injekcijske odprtine. 

Nadzor volumna v črpalki:

S pomočjo vzmetne tehtnice je mogoče 
nadzorovati volumen med polnjenjem 
črpalke.
V stanju pri dobavi je vzmetna tehtnica že 
pritrjena na
vrvici prenosne vrečke.

Vstavite kroglasti konec vzmetne tehtnice 
v zato predvideno vdolbino v pokrovu 
črpalke. Trdno držite sistem za vrvico 
prenosne vrečke in črpalko pustite prosto 
viseti. Sedaj lahko z vzmetno tehtnico 
odčitate volumen v črpalki.

IIa. Polnjenje z injekcijsko brizgo:
Napolnite brizgo z zdravilom in povežite injekcijsko brizgo z injekcijsko odprtino 
črpalke. Sedaj lahko zdravilo vnesete v črpalko. 

IIb. Polnjenje s polnilnikom sistema FuserPump:
S polnilnikom sistema FuserPump se zagotovi neposredna povezava med vrečko 
z zdravilom in črpalnim sistemom. Integrirani protipovratni ventil preprečuje, 
da bi tekočine znova stekle nazaj. To omogoča bolj hitro, varno in sterilno poln-
jenje črpalke.
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i Črpalko lahko pustite povsem napolnjeno do 14 dni, ne da bi to neugodno 
vplivalo na njeno delovanje. Pri tem pazite na to, da je regulator pretoka nastav-
ljen na »OFF«. Če napolnjeno črpalko hranite v hladilniku (3 °C; maks. 14 dni), 
morate črpalko pred uporabo na pacientu najmanj 10 ur pustiti na sobni tem-
peraturi.

 V zvezi z obstojnostjo in prenašanjem uporabljenih zdravil se obrnite na ustrez-
nega proizvajalca zdravil.

Odzračevanje in nastavitev hitrosti pretoka

Na regulatorju pretoka nastavite želeni pretok. V ta namen uporabite nastavitveni 
ključ na hrbtni strani regulatorja. Črne oznake na regulatorju pretoka označujejo 
področje, v katerem je regulator za prikazani pretok popolnoma sposoben delo-
vati. Če je vrtljivi regulator izven črnih oznak, se spliciranje ne izvede.
Bodite pozorni na to, da se apliciranje začne neposredno po nastavitvi pretoka 
in da se sistem odzrači. Pri popolnoma odzračenem sistemu iz regulatorja pre-
toka neovirano izteka anestetik.

lll. Povezovanje katetra in črpalke.
1. Ko je kateter popolnoma odzračen in je nastavljen želeni pretok, povežite 

črpalko s katetrom.
2. Zabeležite vse potrebne informacije na etiketo za pacienta in to namestite 

na črpalko.
3. Črpalko sedaj lahko daste v prenosno vrečko, predvideno za ta namen.
4. Upoštevajte, da je preostali volumen po koncu uporabe pribl. 4 ml.

Pogoji uporabe/shranjevanja

Temperaturna omejitev od +10 °C do +30 °C

Zračna vlažnost, omejitev od 20 % do 65 %

Zaščitite pred sončno svetlobo 

Hranite na suhem
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iSplošni napotki
Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih 
snoveh.

Apirogeno

 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.

Legenda na sliki uporabljenih simbolov

Proizvajalec Upoštevajte navodila za uporabo

Uporabno do ... Apirogeno

Številka izdelka Rx only Izdaja na recept (izdelek sme 
uporabljati samo kvalificirano 
zdravstveno osebje v skladu z 
namenom)Sterilizirano z etilenoksidom

Ne sterilizirajte ponovno Napotek

Ne uporabljajte pri poškodovani 
embalaži Napotek, informacija

Hranite na suhem
„CE-Konformitätskennzeichnung“ 
oder „CE-Kennzeichnung“ =  
Kennzeichnung gibt an, dass 
ein Produkt den einschlägigen 
Anforderungen genügt, die in 
der Medizinprodukteverordnung 
oder in anderen Rechtsvorschriften 
der Europäischen Union über die 
Anbringung der betreffenden 
Kennzeichnung festgelegt sind.

Zračna vlažnost, omejitev

Ne uporabljajte ponovno

Pozor PHT Ne vsebuje ftalatov

Datum proizvodnje Ne vsebuje lateksa

Koda serije Število kosov

Zaščitite pred sončno svetlobo Priključni nastavek: 
NRFit® po ISO 80369-6

Temperaturna omejitev Prevod

Medicinski izdelek
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