
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Návod k použití
Věnujte zvláštní pozornost

  Následující informace a instrukce si pečlivě pročtěte! 
Rx only  Výrobek smí používat jen kvalifikovaný zdravotnický personál, a to podle tohoto 

návodu k použití.

Společnost PAJUNK® nedoporučuje žádný konkrétní způsob léčby. Za výběr 
pacienta k léčbě i způsob použití výrobku odpovídá odborný zdravotnický per-
sonál. 
Kromě tohoto návodu k  použití platí také skutečnosti vyplývající z příslušné 
odborné literatury, stavu techniky a praxe.
Nedodržení návodu k použití zruší platnost záruky a může ohrozit bezpečnost 
pacientů.
Pokud se tento výrobek bude používat spolu s jinými výrobky, je nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí 
o  kombinovaném používání výrobků různých výrobců (pokud nepředstavují 
soustavu léčebných zařízení) odpovídá uživatel. 

Pokud není stoprocentně zaručeno, že je výrobek úplný, nepoškozený a sterilní, 
nesmí se v žádném případě používat.
 Používat se smí výhradně nepoškozené výrobky v nepoškozeném balení s plat-
ným datem zajištění sterility.

Popis výrobku / kompatibilita
  Pozor! 
Vzájemně kompatibilní jsou pouze výrobky s konektorem  80369-6.
 Pozor! 
V žádném případě nezkoušejte spojovat konektory  80369-6 s jinými 
přípojkami.
 Čísla výrobků resp. rozsah platnosti tohoto návodu k použití naleznete v aktu-
álně platném prohlášení o shodě.

Stříkačka LOR (Loss-of-Resistance) na jednorázové použití.

Konektivita se spojkami typu:  

Účel použití
Identifikace epidurálního prostoru na základě ztráty odporu (použitím vzduchu 
nebo roztoku kuchyňské soli).

Rx only
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Indikace
Epidurální anestezie/ analgezie
Stříkačka LOR se používá pouze v kombinaci s epidurální kanylou.

Kontraindikace
Použití stříkačky LOR na injekce a aspirace. (těsnění stříkačky LOR není nadimen-
zované pro potřeby injekce.) 

Komplikace
U aplikací se vzduchem: pneumocefalus, míšní a  radikulární komprese, aku-
mulace vzduchu v  retroperitoneu, subkutánní emfyzém, venózní vzduchová 
embolie a možná neúplná anestezie/analgezie a parestezie.

U aplikací s  roztokem kuchyňské soli: použitím roztoku kuchyňské soli se zpo-
maluje začátek a zhoršuje kvalita blokády, jelikož dochází ke zředění následně 
injektovaného místního anestetika.

 Uživatelé zařízení musí pacienty informovat o komplikacích obvykle spojených 
s výkonem.
 Pokud dojde při používání zařízení k výskytu komplikací, řiďte se postupy Vaší 
organizace. Pokud se komplikace nevyřeší nebo budou příliš závažné či neřeši-
telné, aplikaci opatrně ukončete a vyjměte invazivní komponenty zařízení z těla 
pacienta.

ke sterilnímu výrobku:

Jedná se o zdravotnický výrobek k jednorázovému použití pouze u jednoho 
pacienta.

Výrobek se za žádných okolností nesmí používat opakovaně.
Výrobek se za žádných okolností nesmí opakovaně sterilizovat.

Materiály použité při výrobě nejsou vhodné pro opakovanou přípravu ani ste-
rilizaci.
Výrobek není navržen pro opakovanou přípravu ani sterilizaci.

Neoprávněné opakované použití nebo příprava
 –  může způsobit ztrátu podstatných výkonnostních parametrů stanove-
ných výrobcem.
 –  vede k významnému riziku vzniku přenosu infekce/kontaminace v 
důsledku potenciálně nevhodných metod přípravy.
 – může způsobit ztrátu funkčních vlastností výrobku.
 –  může způsobit rozpad materiálů a vést k endotoxickým reakcím způso-
beným rezidui.

další varovné pokyny:
Kvůli riziku kontaktu s krevními patogeny musíte při používání a likvidaci zařízení 
neustále dodržovat obecná opatření pro zacházení s krví a tělními tekutinami.
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Aplikace
Kanyla se styletem se zavede podkožím až do interspinálního vazu. A to 
mírně otáčivým pohybem za účelem snazšího překonání výrazného odporu 
(v hloubce cca 1-3 cm).
Po odstranění styletu se LOR stříkačkou nasazenou na kanylu (s 0,9% NaCl nebo 
vzduchem) vyhledá epidurální prostor. Kanyla se stálým tlakem na pístek stří-
kačky zasune dále dovnitř. Ruka vedoucí kanylu se přitom opře o pacientova 
záda, tak aby v okamžiku ztráty odporu nehrozilo, že kanyla vklouzne ještě 
hlouběji do těla. Kanylu doporučujeme posouvat jen po milimetrech (variace 
vzdálenosti kůže - epidurální prostor je s 3-9 cm poměrně velká).
Krátce před dosažením epidurálního prostoru se s penetrací žlutého vazu 
odpor pociťovaný při tlaku na pístek LOR stříkačky nejprve zvýší, a poté oka-
mžikem punkce epidurálního prostoru náhle poklesne na nulu. Současně se 
ztrátou odporu (LOR) se do epidurálního prostoru vstříkne roztok kuchyňské 
soli nebo vzduch. Mnoho pacientů pocítí chlad anebo nespecifické parestezie. 
Za účelem vyloučení aspirace krve nebo likvoru se provádí aspirační pokus ve 
2 rovinách.

Provozní a skladovací podmínky

Teplotní rozmezí +10 °C až +30 °C

Rozmezí vlhkosti vzduchu 20 % až 65 %

Chraňte před slunečním světlem

Uchovávejte v suchu
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Všeobecné pokyny
Výrobky jsou vyráběny v souladu s celosvětově platnými směrnicemi pro naklá-
dání s nebezpečnými látkami.

Neobsahuje pyrogeny

 Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo při používání zařízení, by měl být 
oznámen výrobci a příslušným orgánům země, ve které má uživatel a/nebo 
pacient bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.

Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Rx only Pouze na lékařský předpis (výro-
bek je dovoleno používat jen v 
souladu s účelem použití, a to 
kvalifikovaným zdravotnickým 
personálem.)

Použitelnost do …

Výrobní číslo

Sterilizováno etylénoxidem Instrukce

Opětovně nesterilizovat Upozornění, informace

Je-li balení poškozeno, nepoužívejte Výrobek vyhovuje platným 
požadavkům harmonizačních 
právních předpisů Společenství a 
podléhá dozoru notifikovaného 
orgánu.

Uchovávejte v suchu

Rozmezí vlhkosti vzduchu

Není určeno k opětovnému použití
PHT

Neobsahuje ftalany  
(dle odstavce 7.5 přílohy l 93/42/
EHS)Pozor

Datum výroby Neobsahuje latex

Kód šarže Počet kusů

Chraňte před slunečním světlem Konektivita se spojkami typu:  
NRFit® dle ISO 80369-6 

Teplotní rozmezí

Dodržujte návod k použití Překlad

Neobsahuje pyrogeny Zdravotnický výrobek
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