
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται η συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς. 
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατά-
σταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνονται υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης των άλλων 
προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών από διαφο-
ρετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) υπόκειται 
στην ευθύνη του χρήστη. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκεών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, 
εντός της ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε 
άθικτη συσκευασία. 

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

  Προσοχή! 
Μόνο τα προϊόντα με σύνδεσμο  80369-6-είναι συμβατά μεταξύ τους.

 Προσοχή! 
Μην προσπαθείτε σε καμία περίπτωση να συνδέσετε συνδέσμους  80369-6 
με άλλες συνδέσεις.

 Παρακαλώ ανατρέξατε στην τρέχουσα δήλωση συμμόρφωσης για τους αριθμούς 
προϊόντων και το πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών χρήσης.

Σύριγγα LOR- (Loss-of-Resistance-) μιας χρήσης.

Σύνδεση διανομέα Hub:  

Προβλεπόμενη χρήση

Προσδιορισμός του επισκληρίδιου χώρου μέσω απώλειας της αντίστασης (με τη 
χρήση αέρα ή φυσιολογικού ορού).

Rx only
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Επισκληρίδια αναισθησία/αναλγησία
Η σύριγγα LOR χρησιμοποιείται μόνο με βελόνα για επισκληρίδια χρήση.

Αντενδείξεις
Χρήση της σύριγγας LOR για εγχύσεις και αναρροφήσεις. (Η στεγανοποίηση της 
σύριγγας LOR δεν είναι σχεδιασμένη για την έγχυση.) 

Επιπλοκές
Σε εφαρμογές με αέρα: Πνευμοκέφαλος, συμπίεση νωτιαίου μυελού και νευρικών 
ριζών, συγκέντρωση αέρα στο οπισθοπεριτόναιο, υποδόριο εμφύσημα, φλεβική 
αερώδης εμβολή, πιθανόν ατελής αναισθησία/αναλγησία και παραισθησία.

Σε εφαρμογές με φυσιολογικό ορό: Η χρήση φυσιολογικού ορού καθυστερεί την 
έναρξη και υποβαθμίζει την ποιότητα του αποκλεισμού αραιώνοντας το τοπικό 
αναισθητικό που εγχέεται στη συνέχεια.

 Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τις επιπλοκές που σχε-
τίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκατααστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές θεω-
ρηθούν σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία και 
αφαιρέστε τα στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή. 

για αποστειρωμένο προϊόν:

Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή.

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι 
κατάλληλα για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.

Μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση ή επανεπεξεργασία
 –  μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης που 
επιδιώκει ο κατασκευαστής

 –  προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως 
αποτέλεσμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.

 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 –  μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξικές 
αντιδράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα.

Περαιτέρω ενδείξεις προειδοποίησης:

Πρέπει να λαμβάνετε συστηματικά γενικές προφυλάξεις για το χειρισμό του αίμα-
τος και των σωματικών υγρών κατά τη χρήση και τη διάθεση της συσκευής, λόγω 
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Εφαρμογή
Η βελόνα με το στιλέτο εισάγεται μέσω του υποδόριου ιστού μέχρι μέσα στον 
μεσακάνθιο σύνδεσμο. Αυτό γίνεται με ελαφρά στροφική κίνηση για να καταστεί 
εφικτή η καλύτερη υπερνίκηση της αισθητής αντίστασης (σε βάθος περ. 1-3 cm).
Μετά την αφαίρεση του στιλέτου πραγματοποιείται η αναζήτηση του επισκληρί-
διου χώρου με την τοποθετημένη στη βελόνα σύριγγα "Loss of Resistance" (NaCl 
0,9 % ή αέρας). Με συνεχή πίεση στο έμβολο της σύριγγας, η βελόνα συνεχίζει 
να προωθείται. Κατά τη διαδικασία αυτή, το χέρι που καθοδηγεί τη βελόνα στηρί-
ζεται στη ράχη για να αποφευχθεί η ακούσια βύθιση της βελόνας σε μεγαλύτερο 
βάθος όταν χαθεί η αντίσταση. Συνιστάται η προώθηση της βελόνας σε βήματα 
χιλιοστού (η διαφοροποίηση της απόστασης δέρματος - επισκληρίδιου χώρου 
είναι σημαντική, δεδομένου ότι κυμαίνεται από 3-9 cm).
Λίγο πριν προσεγγιστεί ο επισκληρίδιος χώρος, η διάτρηση του ωχρού συνδέσμου 
προκαλεί την αύξηση της αντίστασης κατά την πίεση του εμβόλου της σύριγγας 
LOR, μέχρις ότου η παρακέντηση του επισκληρίδιου χώρου οδηγήσει σε αιφνίδια 
απώλεια της πίεσης στη σύριγγα. Όταν προκύψει η "Loss of Resistance" (LOR 
- απώλεια αντίστασης), πραγματοποιείται η έγχυση του φυσιολογικού ορού ή 
του αέρα στον επισκληρίδιο χώρο. Στη φάση αυτή, πολλοί ασθενείς αναφέρουν 
αίσθηση ψύχους ή απροσδιόριστες παραισθησίες. Πραγματοποιείται μια από-
πειρα αναρρόφησης σε 2 επίπεδα, για να αποκλειστεί η αναρρίφηση αίματος ή 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Συνθήκες λειτουργίας/αποθήκευσης

Περιορισμός θερμοκρασίας +10 °C έως +30 °C

Όρια υγρασίας 20 % έως 65 %

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 

Φύλαξη σε ξηρό μέρος
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Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών 

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου 
κατοικεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.

Υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη σήμανση

Κατασκευαστής Rx only Χορηγείται μόνο με συνταγή γιατρού 
(ο Ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει 
τη συσκευή αυτή στην πώληση από 
ιατρό ή με εντολή ιατρού.)Χρήση μέχρι...

Αριθμός είδους Συμβουλή

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο Πληροφορία

Όχι επαναποστείρωση Το προϊόν συμμορφώνεται με 
τις ισχύουσες απαιτήσεις που 
ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία 
εναρμόνισης και παρακολουθείται 
από κοινοποιημένο οργανισμό

Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει 
υποστεί βλάβη η συσκευασία

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

Όρια υγρασίας
PHT

Δεν περιέχει φθαλικά άλατα (συμφ. 
με παρ. 7.5 παραρτήματος l 93/42/
ΕΟΚ)Μην επαναχρησιμοποιείτε

Προσοχή Δεν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό 
καουτσούκ ως συστατικό στην 
κατασκευή αυτού του προϊόντοςΗμερομηνία κατασκευής

Κωδικός παρτίδας Ποσότητα

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία Σύνδεση διανομέα Hub :  
NRFit® nach ISO 80369-6

Περιορισμός θερμοκρασίας Μετάφραση

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης ιατρική συσκευή

Μη πυρογόνο
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Το   
είναι εμπορικό σήμα της 
GEDSA, και χρησιμοποιείται 
με την άδειά της.
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