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Bruksanvisning
Viktigt meddelande

 Läs informationen och instruktionerna nedan noggrant! 
Rx only  Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 

bruksanvisning.
PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är fackutbil-
dad vårdpersonal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av 
patienter. 
Den relevanta informationen i den här bruksanvisningen följer relaterad special-
litteratur samt aktuell teknik och forskning..
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och åsidosätter 
patientsäkerheten.
Om produkten används i kombination med andra produkter är det mycket viktigt 
att beakta kompatibilitetsinformationen och bruksanvisningarna för dessa pro-
dukter. Det är användarens ansvar att fatta beslut om samtidig användning av 
produkter från olika tillverkare (där de inte utgör behandlingsenheter). 

Produkten får inte under några omständigheter användas om det finns goda 
skäl att misstänka att den inte är fullständig, komplett och steril.
 Endast produkter i fullgott skick i en oskadad förpackning där det utgångsda-
tum för sterilitet som anges på etiketten inte har passerats får användas.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet
 Produktnumren och bruksanvisningens giltighet anges i den aktuella försä-
kran om överensstämmelse.

Anslutning av fattning:  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Förklaring
1. FuserPump-behållare för 350 ml
2. Injektionsöppning
3.  Infusionsslang  

(ca 120 cm lång)
4. Avluftnings- och bakteriefilter
5. Flödesregulator
6. Inställningsnyckel
7. Patientetikett
8. Påse
9. FuserPump-filler (tillval)

10. Fjädervåg
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som ansluts till en kateter.

De angivna flödeshastigheterna gäller isotonisk koksaltlösning med rumstempera-
tur (23 °C) och i samma höjd som pumpen och flödesregulatorn. Systemet har en 
noggrannhet på ± 10 % av märkflödet. Flödeshastigheten beror på nivån i pumpen, 
flödesregulatorns inställning (3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), höjdskillnaden mellan pump 
och flödesregulator, längden, den anslutna kateterns diameter och egenskaper samt 
temperatur, läkemedlets koncentration och viskositet.
Eftersom flödeshastigheten har kalibrerats vid rumstemperatur måste inte flö-
desregulatorn fästas på patientens hud.

Obs!
Endast produkter med  80369-6-koppling är kompatibla med varandra.
Obs!
 Försök absolut inte att ansluta  80369-6-kopplingar till andra anslut-
ningar.

Avsedd användning
Administrering av flytande läkemedel vid konstant flödeshastighet och lågt tryck 
via en liggande kateter.

Indikationer
Smärtbehandling, lokalbedövning

Kontraindikationer
 – Administrering av fettemulsioner eller lösningar som innehåller fettemulsio-

ner, läkemedelslösningar som innehåller olja, ytaktiva ämnen eller läkeme-
delslösningar med hög viskositet eller läkemedelslösningar med lösningsme-
del som etanol.

 – Administrering av blod eller blodsbeståndsdelar.
 – Användning vid under- eller övertryck.
 – Användning av organiska lösningsmedel (alkohol) för att torka av produktens 

yta, delarna i närheten av injektionsöppningen, avluftnings-/bakteriefiltret 
eller anslutningen.

 – Om pumpen överfylls (mer än 350 ml)
 – Om en fylld pump används efter att den har tappats. Detta kan leda till att 

vätskan läcker ut eller andra skador.
 – Spolning genom adaptern när den inte är ansluten till katetern.
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Komplikationer vid kontinuerlig analgesi
 – Katetern kan lossna
 – Ojämnt flöde (inte tillräcklig analgesi eller överdos)
 – Katetern blockeras
 – Infektioner

 Användare måste informera patienterna om de komplikationer som normalt är 
förknippade med ingreppet.
 Om komplikationer inträffar när du använder instrumentet ska du följa organi-
sationsprotokollet. Om detta inte kan avhjälpa komplikationerna eller om kom-
plikationerna anses vara allvarliga eller icke-behandlingsbara ska du försiktigt 
avbryta ingreppet och ta ut invasiva instrumentdelar från patienten.

Varningar

för steril produkt:
Detta är en medicinsk engångsprodukt för användning på en patient!

Produkten får inte under några omständigheter återanvändas!
Produkten får inte under några omständigheter omsteriliseras!

De material som används vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för 
bearbetning eller omsterilisering.
Produkten är inte avsedd för bearbetning eller omsterilisering.

Obemyndigad återanvändning eller bearbetning
 –  kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att 
uppnå det resultat som tillverkaren avsett går förlorade
 –  eder till en avsevärd risk för korsinfektion/ korskontaminering till följd av 
eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
 – kan göra att produktens funktionella egenskaper går förlorade.
 –  kan göra att material går sönder och restprodukterna ger endotoxiska 
reaktioner. 

vid användning:
1. Administrera inte läkemedel som inte är indikerade för den avsedda använd-

ningen. Patienten kan skadas allvarligt.
2. Följ alltid anvisningarna för de aktuella läkemedelslösningarna.
3. Säkerställ alltid att injektionsstället är aseptiskt.
4. Kontrollera regelbundet förbindelsen mellan katetern och infusionsutrustnin-

gen. Efter varje manipulering bör katetern spolas med 1 till 2 ml fysiologisk kok-
saltlösning (natriumklorid 0,9 %).

5. Observera att flödeshastigheten blir lägre om mindre än 300 ml fylls på.
6. Hantera eventuella läkemedelsrester efter behandlingen enligt lokala 

bestämmelser.
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dess placering.
8. När läkemedel som eventuellt kan kristalliseras används måste man se till att 

injektionskanalen inte blockeras av kristaller.
9. Välj flöde enligt läkarens ordinering.

10. Ta inte av skyddet på slangens ände för att lufta systemet förrän pumpen 
är fylld.

ytterligare varningsindikationer:
Du måste rutinmässigt vidta allmänna försiktighetsåtgärder för hantering av 
blod och kroppsvätskor vid användning och kassering av produkten på grund 
av risken för att komma i kontakt med blodburna patogener.

Användning
I. För in katetern 
II. Fyll och avlufta pumpen
III. Anslut och starta systemet

I. För in katetern
För in katetern enligt klinisk praxis.

II. Fyll pumpen: 
Ta ut det sterila systemet ur förpacknin-
gen. Skruva av skyddet från injektionsöpp-
ningen. 

Kontrollera volymen i pumpen:

Fjädervågen kan användas för att kontrol-
lera volymen medan pumpen fylls.
Vid leveransen är fjädervågen fäst i
påsens snöre.

Fäst fjädervågens kulformade ände i det 
avsedda spåret i pumpens lock. Håll i 
systemet i påsens snöre och låt pumpen 
hänga fritt. Läs av pumpvolymen på fjä-
dervågen.

IIa. Fyll med injektionssprutan:
Fyll sprutan med läkemedlet och anslut injektionssprutan till pumpens injekti-
onsöppning. Nu kan läkemedlet fyllas in i pumpen. 
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Med FuserPump-filler ansluts läkemedelspåsen direkt till pumpsystemet. Den 
integrerade backventilen förhindrar att vätskan rinner tillbaka. Pumpen fylls då 
snabbare, säkrare och mer sterilt.
Pumpen kan vara helt full i upp till 14 dagar utan att funktionen påverkas. Kont-
rollera att flödesregulatorn är inställd på ”OFF”. Om den fyllda pumpen förvaras 
i kylskåp (3 °C; max. 14 dagar) måste pumpen värmas upp i rumstemperatur i 
minst 10 timmar innan den används på en patient.

 Kontakta läkemedelstillverkaren för mer information om läkemedlets hållbarhet 
och kompatibilitet.

Avlufta och ställ in flödet

Ställ in flödet på flödesregulatorn. Använd inställningsnyckeln som finns på regu-
latorns baksida. De svarta markeringarna på flödesregulatorn anger området som 
regulatorn fungerar felfritt i vid det indikerade flödet. Om regulatorn är utanför de 
svarta markeringarna sker ingen administrering.
Observera att administreringen börjar direkt när flödet ställts in och att syste-
met avluftas. När systemet är helt avluftat kommer anestetikum ut obehindrat 
genom flödesregulatorn.

lll. Anslut kateter och pump.
1. När katetern har avluftats helt och flödet har ställts in ansluts pumpen till 

katetern.
2. Anteckna all nödvändig information på patientetiketten och fäst den på 

pumpen.
3. Pumpen kan nu läggas i den avsedda påsen.
4. Observera att restvolymen är ca 4 ml när administreringen är avslutad.

Användnings- och förvaringsförhållanden

Temperaturgränsvärde +10 °C till +30 °C

Fuktighetsgränsvärde 20 % till 65 %

Skyddas mot solljus

Förvaras torrt
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Produkterna tillverkas i enlighet med globalt tillämpliga riktlinjer för farliga 
ämnen.

Pyrogenfri

 Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten 
måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet där använda-
ren och/eller patienten bor.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.

Förklaring av symboler som används på etiketterna

Tillverkare Se bruksanvisningen

Sista förbrukningsdag Pyrogenfri

Katalognummer Rx only Receptbelagd (produkten får 
endast säljas av läkare eller på 
läkares ordination).Steriliserad med hjälp av etylenoxid

Får inte steriliseras på nytt Anvisning

Produkten får ej användas om 
 förpackningen är skadad Information

Förvaras torrt
„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.

Fuktighetsgränsvärde

Får ej återanvändas

Obs! PHT Innehåller inga ftalater

Tillverkningsdatum Innehåller inte latex

Batchcode Antal

Skyddas mot solljus Anslutning av fattning:  
NRFit® enl. ISO 80369-6

Temperaturgränsvärde Översättning

Medicinsk produkt
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