
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Kasutusjuhend
Eriline tähelepanu

  Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhiseid hoolikalt läbi! 
Rx only  Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-

tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja. 
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvus avaldust. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda otsustada. 

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
sus staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ ühilduvus
  Tähelepanu! 
Ainult tooted koos  80369-6-konnektoriga ühilduvad omavahel.
 Tähelepanu! 
Ärge mingil juhul üritage  80369-6 konnektoreid ühendada teiste ühen-
dustega.
 Tootenumbrid ja selle kasutusjuhendi ulatus on esitatud kehtivas vastavusdek-
laratsioonis.

LOR- (Loss-of-Resistance-) süstal ühekordseks kasutamiseks.

Otsade ühenduvus:  

Sihtotstarve
Epiduraalruumi tuvastamine vastupanu kaotuse kaudu (õhu või soolalahuse 
abil).

Rx only
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Näidustused
Epiduraalne anesteesia/ analgeesia
LOR süstalt kasutatakse ainult koos epiduraalkanüüliga.

Vastunäidustused
LOR süstla kasutamine süstimiseks ja aspireerimiseks. (LOR-süstla tihend ei ole 
mõeldud süstimiseks.) 

Komplikatsioonid
Õhuga kasutamisel: pneumotsefaal, seljaaju- ja närvijuurte kokkusurumine, 
retroperitoneaalne õhupeetus, nahaalune emfüseem, venoosne õhuemboolia 
ning võimalik, et puudulik anesteesia / analgeesia ja paresteesia.

Soolalahuse kasutaminel: soolalahuse kasutamine aeglustab blokaadi algust ja 
vähendab selle kvaliteeti, lahjendades hiljem süstitud lokaalanesteetikumi.

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad komplikatsioonid, järgige oma asutuse eeskirju. 
Kui tüsistusi ei saa sel viisil lahendada või kui neid peetakse tõsisteks või ravita-
matuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

steriilse toote osas:

Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks 
steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise/ ringlussevõtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/ saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endo toksiliste reaktsioonide 
oht!

täiendavad hoiatused:
Vere ja kehavedelikega ümberkäimisel kasutage toote käitlemise ja utiliseerimise 
osas rutiinse meetodina üldisi ettevaatusabinõusid, kuna kontakt vere kaudu 
levivate patogeenidega võib olla ohtlik.
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Kasutamine
Kanüül sisestatakse stiletiga läbi subkuutise kuni liigestevahelise sidemeni. Mär-
kimisväärse takistuse paremaks ületamiseks (umbes 1-3 cm sügavusel) tehakse 
seda kergelt pöörleva liigutusega.
Pärast stileti eemaldamist skaneeritakse epiduraalruum kanüüli külge kinnitatud 
Loss of Resistance süstlaga (NaCl 0,9% või õhk). Süstlakolvile avaldatava pideva 
rõhu all lükatakse kanüüli edasi. Kanüüli toetatakse tagaküljelt seda juhitava 
käega, et takistada kanüüli tahtmatut sügavamale libisemist vastupanu kadu-
mise korral. Soovitatav on kanüüli edasi viia vaid millimeeterhaaval (naha ja epi-
duraalruumi vahe on 3-9 cm juures märkimisväärne).
Vahetult enne epiduraalruumi jõudmist, kui Ligamentum Flavum on läbista-
tud, suureneb surve LOR-süstla kolvile, kuni lõpuks, kui toimub epiduraalruumi 
punktsioon, langeb rõhk süstlas järsult. Resistentsuse kaotuse (LOR) korral süsti-
takse soolalahus või õhk epiduraalruumi. Paljud patsiendid kogevad sealjuures 
külma või mittespetsiifilist paresteesiat. Vere või liikvori aspiratsiooni välistami-
seks viiakse läbi 2-astmeline aspiratsiooni katse.

Töö- / ladustamistingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskus, piirang 20 % kuni 65%

Kaitsta päikesekiirguse eest 

Säilitada kuivas
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Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja / või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.

Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Mittepürogeenne

Kasutatav kuni ... Rx only Vajalik retsept (toodet tohib vasta-
valt sihtotstarbele kasutada ainult 
kvalifitseeritud meditsiinitöötaja.)Artikli number

Steriliseeritud etüleenoksiidiga Juhis

Uuesti mitte steriliseerida Märkus, teave

Katkise pakendi korral mitte 
kasutada

Toode vastab ühenduse ühtlusta-
misaktides sätestatud kohaldata-
vatele nõuetele ja seda kontrollib 
teavitatud asutusSäilitada kuivas

Õhuniiskus, piirang
PHT

Ei sisalda ftalaate  
(vastavalt punktile 7.5 I lisa 93/42 
/ EMÜ)Mitte uuesti kasutada

Tähelepanu Ei sisalda lateksit

Valmistamise kuupäev Kogus

Partii kood Otste ühenduvus:  
NRFit® vastavalt ISO 80369-6Kaitsta päikesekiirguse eest

Temperatuuripiirang Tõlge

Järgige kasutusjuhendit Meditsiiniseade
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