
LOR (Loss of Resistance) Syringe

Regional Anesthesia
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Használati utasítás
Különleges megjegyzés

 Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyelmesen 
olvassa el! 

Rx only  A terméket kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet a jelen használati utasí-
tás szerint használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége. 
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége. 

Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha megalapozott 
kétely áll fenn a termék hiányosságára, sértetlenségére vagy sterilitására 

vonatkozóan.
 Kizárólag sértetlen csomagolásban lévő sértetlen terméket szabad használni a 
címkén feltüntetett sterilen tartási dátum lejárta előtt.

Az eszköz leírása / kompatibilitás
  Figyelem!Kizárólag  80369-6 csatlakozóval rendelkező eszközök kompati-
bilisek egymással.
 Figyelem! 
Semmi esetre se kíséreljen meg  80369-6 csatlakozókat más csatlako-
zókkal összeilleszteni.
 A termékszámokat, ill. a jelen használati utasítás érvényességi területeit a 
jelenleg érvényes megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

LOR (Loss-of-Resistance) fecskendő egyszeri használatra.

Szerelékcsatlakozó: .

Rendeltetés
Az epidurális tér megállapítása ellenállás-csökkenés alapján (levegővel vagy 
konyhasóoldattal).

Rx only
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Epidurális anesztézia/analgézia
A LOR fecskendőt kizárólag epidurális kanüllel alkalmazzák.

Kontraindikációk
A LOR fecskendő alkalmazása injekciókhoz és elszíváshoz. (A LOR fecskendő 
tömítése injekcióhoz nem alkalmas.)

Komplikációk
Levegővel történő alkalmazás esetén: pneumocephalus, gericvelő- és idegy-
gyök-kompresszió, a levegő összegyűlése a retroperitoneumban, szubkután 
emfizéma, vénás légembólia, valamint esetlegesen nem teljes anesztézia/anal-
gézia és paresztézia.

Konyhasóoldattal történő alkalmazás esetén: A konyhasóoldat használata a 
következőkben befecskendezett helyi érzéstelenítőszer felhígítása által késlelteti 
a blokád kezdetét és gyengíti annak minőségét.

 A felhasználó alapvetően köteles felvilágosítást adni az eljárásra jellemző 
komplikációkról.
 Amennyiben a termék felhasználása közben komplikációk lépnek fel, kövesse 
intézménye előírásait. Ha a komplikációk ezáltal nem háríthatók el, vagy 
súlyosnak vagy nem kezelhetőnek bizonyulnak, körültekintően szakítsa meg a 
kezelést és távolítsa el a termék invazív részeit a betegből.

a steril termékre vonatkozóan:

A termék egy beteghez felhasználható egyszer használatos orvostechnikai 
eszköz!

Az eszközt semmi esetre sem szabad újra felhasználni!
Az eszközt semmi esetre sem szabad újrasterilizálni!

A gyártáshoz használt anyagok nem alkalmasak se újrafeldolgozásra, se újras-
terilizálásra!
Az eszköz a kialakítása alapján nem alkalmas se újrafeldolgozásra, se újrasteri-
lizálásra!

Nem megengedett újrafelhasználás / újrafeldolgozás esetén
 –  az eszköz elveszítheti a gyártó által szándékozott lényeges teljesítmény-
jellemzőit.
 –  keresztfertőzés/szennyeződés jelentős kockázata lép fel potenciálisan 
elégtelen előkészítési eljárások által.
 – fennáll annak a kockázata, hogy az eszköz funkcionális tulajdonságokat 
veszít el.
 –  anyagok bomlásának és a maradványok által okozott endotoxikus reak-
ciók kockázata áll fenn!
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Az eszköz használatakor és ártalmatlanításakor alkalmazza a vér, és a testfolya-
dékok kezelésével kapcsolatos általános óvintézkedéseket, mivel fennáll a vérrel 
terjedő kórokozókkal való érintkezés veszélye.

Felhasználás
A kanült stylettel a bőr alatti kötőszöveten keresztül a csigolyatesteket összekötő 
szalagig kell bevezetni. Ezt enyhén forgató mozgás mellett kell végezni a jelen-
tős ellenállás leküzdéséhez (kb. 1 - 3 cm mélységig).
A stylet eltávolítása után következik az epidurális tér felkeresése a kanülre helye-
zett „Loss of Resistance” fecskendő (0,9%-os NaCl vagy levegő) segítségével. 
A fecskendő dugattyújára gyakorolt egyenletes nyomás mellett toljuk tovább a 
kanült előre. Közben a kanült vezető kezet támasszuk le a beteg hátán, hogy az 
ellenállás megszűnésekor a kanül ne tudjon akaratlanul mélyre hatolni. Javasolt 
a kanült csak milliméterenként előre tolni (jelentős eltérés lehet a bőr és az epi-
durális tér közti távolság (3-9 cm) között).
Röviddel az epidurális tér elérése előtt a ligamentum flavum átszúrásakor a LOR 
fecskendő dugattyújára gyakorolt nyomáskor megnő az  ellenállás, amíg végül 
az epidurális tér punkciójakor a fecskendőben hirtelen nyomásvesztés történik. 
A „Loss of Resistance” (LOR) jelenség bekövetkeztekor történik a konyhasóoldat, 
illetve a levegő befecskendezése az epidurális térbe. Eközben sok beteg hideget 
vagy meghatározatlan paresztéziát érez. A vér- vagy liquorleszívás kizárására 
2-lépcsős leszívási kísérletet kell végezni.

Használati / tárolási körülmények

Hőmérséklet-korlátozás +10 °C - +30 °C

Páratartalom, korlátozás 20% - 65%

Napfénytől elzárva tartandó

Szárazon tartandó
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Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes 
irányelvek szerint történt.

Pirogénmentes

 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyártó-
nak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó és/
vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.

Címkékhez használt szimbólumok jelentése

Gyártó Pirogénmentes

Eltarthatósági idő ... Rx only Vényköteles (Az eszközt kizárólag a 
rendeltetésnek megfelelően, szak-
képzett egészségügyi személyzet 
használhatja.)Cikkszám

Etilén-oxiddal sterilizálva Utasítás

Nem sterilizálható újra Utasítás, információ

Sérült csomagolás esetén ne 
használja.

A termék megfelel a Közösségi 
harmonizált jogszabályokban 
megállapított alkalmazandó 
követelményeknek, és bejelentett 
szervezet ellenőrzi.

Szárazon tartandó

Páratartalom, korlátozás

Nem újrafelhasználható
PHT

Nem tartalmaz ftalátokat 
(a 93/42/EGK irányelv I. függelék 
7.5 szakasza szerint)Figyelem

Gyártási dátum Nem tartalmaz latexet

Tételszám Mennyiség

Napfénytől elzárva tartandó Szerelékcsatlakozó:  
NRFit® az ISO 80369-6 szerint

Hőmérséklet-korlátozás Fordítás

Tartsa be a használati utasítást. Orvostechnikai eszköz
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