
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Lietošanas instrukcija
Īpašs paziņojums

  Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus! 
Rx only  Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lieto-

šanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas 
personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli. 
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklās-
tīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta 
drošība.
Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instruk-
cijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju 
ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs. 

Ierīci nedrīkst lietot nekādos apstākļos, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par 
nepilnībām vai bojājumiem.
 Atļauts lietot tikai izstrādājums nevainojamā stāvoklī, ar spēkā esošu sterilitātes 
termiņu, kas norādīts uz etiķetes, kā arī ar nebojātu iepakojumu.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība
  Uzmanību! 
Savstarpēji savietojami ir tikai izstrādājumi ar  80369-6 savienojumu.
 Uzmanību! 
Nekādā gadījumā nemēģiniet savienot  80369-6 savienotājus ar citiem 
savienojumiem.
 Izstrādājumu numurus un šīs lietošanas instrukcijas darbības jomu, lūdzu, 
skatiet pašreizējā atbilstības deklarācijā.

Vienreizlietojamā LOR (Loss of resistance) šļirce.

Uzlikas savienojamība:  

Paredzētais lietojums
Epidurālās telpas identificēšana ar pretestības zudumu (izmantojot gaisu vai nāt-
rija hlorīda šķīdumu).

Rx only
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Epidurālā anestēzija/ analgēzija
LOR šļirce tiek lietota tikai ar epidurālo kanulu.

Kontrindikācijas
LOR šļirces lietošana injekcijai un aspirācijai. (LOR šļirces blīve nav paredzēta 
injekcijai.) 

Komplikācijas
Lietošana ar gaisu: pneimocefālija, muguras smadzeņu un nervu saknīšu kom-
presija, gaisa uzkrāšanās retroperitoneālajā telpā, zemādas emfizēma, venoza 
gaisa embolija, kā arī iespējama nepilnīga anestēzija/ analgēzija un parestēzija.

Lietošana ar nātrija hlorīda šķīdumu: nātrija hlorīda lietošana aizkavē blokādes 
sākumu un samazina tās kvalitāti, atšķaidot vēlāk injicēto lokālās anestēzijas 
līdzekli.

 Lietotājam ir pacientiem jāpaskaidro ar procedūru saistītās komplikācijas.
 Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar jūsu 
organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikācijas vai tās 
tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pārtrauciet proce-
dūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.

par sterilu izstrādājumu:

Šis ir vienreizējās lietošanas medīcinisks izstrādājums, ko drīkst lietot tikai vienam 
pacientam!

Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti!
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst sterilizēt atkārtoti!

Ražošanā izmantotie materiāli nav piemēroti atkārtotai sagatavošanai vai atkār-
totai sterilizēšanai!
Izstrādājuma konstrukcija nav piemērota atkārtotai sagatavošanai vai atkārtotai 
sterilizēšanai!

Neatļautas atkārtotas lietošanas/sagatavošanas gadījumā
 –  izstrādājums var zaudēt būtiskus raksturlielumus, ko paredzējis ražotājs;
 –  potenciāli nepietiekams sagatavošanas process rada ievērojamu savstar-
pējas infekcijas pārnešanas/piesārņojuma risks;
 – pastāv risks, ka izstrādājums zaudēs funkcionālās īpašības;
 –  pastāv risks, ka materiāli sadalīsies un to atlikumi izraisīs endotoksiskas 
reakcijas!

citas brīdinājuma norādes:
Izstrādājuma lietošanas un utilizācijas laikā ievērojiet vispārīgos piesardzības 
pasākumus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo saskare 
ar asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.
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Kanula ar zondi tiek ievadīta cauri zemādas slānim līdz starpskriemeļu saitei. Tas 
tiek paveikts ar vieglas rotācijas kustību, lai labāk varētu pārvarēt jūtamo pretes-
tību (apm. 1-3 cm dziļumā).
Pēc zondes izņemšanas tiek meklēta epidurālā telpa ar uz kanulas uzspraustu 
„Loss of Resistance” šļirci (NaCl 0,9 % šķīdums vai gaiss). Nepārtraukti spiežot 
uz šļirces virzuļa, kanula tiek stumta tālāk. To darot, kanulu virzošā roka tiek 
novietota uz muguras, lai novērstu nejaušu kanulas ieslīdēšanu dziļāk, kad 
pazūd pretestība. Ieteicams stumt kanulu uz priekšu tikai pa milimetram (ādas - 
epidurālās telpas attāluma variācija ir ievērojama: 3-9 cm).
Īsi pirms epidurālās telpas sasniegšanas, caurdurot dzelteno saiti (ligamentum 
flavum), ir jūtams pretestības pieaugums, spiežot LOR šļirces virzuli, līdz pie-
peši spiediens šļircē pazūd, kad tiek veikta epidurālās telpas punkcija. Kad rodas 
„Loss of Resistance” (LOR - pretestības zudums), tiek veikta nātrija hlorīda šķī-
duma vai gaisa injekcija epidurālajā telpā. Šajā brīdī daudzi pacienti sajūt auk-
stumu vai nespecifiskas parestēzijas. Tiek veikts aspirācijas mēģinājums 2 līme-
ņos, lai izslēgtu asiņu vai cerebrospinālā šķidruma aspirāciju.

Lietošanas/ glabāšanas apstākļi
Temperatūras 
ierobežojums no +10 °C līdz +30 °C

Gaisa mitrums, 
ierobežojums no 20 % līdz 65 %

Sargāt no saules gaismas 

Glabāt sausā vietā
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Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visā pasaulē spēkā esošajām bīstamo vielu 
vadlīnijām.

Apirogēns

 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīga-
jām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.

Marķējumā izmantoto simbolu skaidrojums

Ražotājs Apirogēns

Izlietot līdz... Rx only Nepieciešama recepte 
(izstrādājumu drīkst lietot tikai 
kvalificēts medicīniskais personāls 
saskaņā ar paredzēto lietojumu)Kataloga numurs

Sterilizēts ar etilēnoksīdu Padoms

Nesterilizēt atkārtoti Norāde, informācija

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts Izstrādājums atbilst Kopienas 
saskaņošanas likumdošanas 
prasībām, un to uzrauga noteikta 
iestādeGlabāt sausā vietā

Gaisa mitrums, ierobežojums
PHT

Nesatur ftalātus (saskaņā ar  
ar Regulas 93/42/EEK I pielikuma 
7.5. nodaļu)Nelietot atkārtoti

Uzmanību! Nesatur lateksu

Ražošanas datums Skaits

Partijas kods Uzlikas savienojamība:  
NRFit® saskaņā ar ISO 80369-6Sargāt no saules gaismas

Temperatūras ierobežojums Tulkošana

Ievērot lietošanas instrukciju Medicīnas ierīce
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