
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Návod na použitie
Špeciálne upozornenie

  Prečítajte si pozorne nasledovné informácie a pokyny! 
Rx only  Výrobok smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v súlade s týmto 

návodom na použitie.

PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v súvislosti s metódou ošetrenia. Za 
spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný zdravotnícky 
personál. 
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prís-
lušnou odbornou literatúrou, so stavom techniky a vzdelaním.
Nedodržanie návodu na použitie alebo jeho porušenie ruší platnosť záruky 
a ohrozuje bezpečnosť pacienta.
Ak sa výrobok používa v  kombinácii s  inými výrobkami, musia sa dodatočne 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o kompatibilite týchto výrob-
kov. O kombinovanom použití výrobkov od rôznych výrobcov (pokiaľ nejde o 
ošetrovacie jednotky) rozhoduje používateľ. 

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
výrobok sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Pred uplynutím dátumu ukončenia sterilizácie uvedeného na označení v nepo-
rušenom obale sa môžu použiť iba neporušené výrobky.

Opis výrobku/kompatibilita
  Pozor! 
Medzi sebou sú kompatibilné iba výrobky s konektorom  80369-6.
 Pozor! 
Nikdy sa nepokúšajte pripojiť konektory  80369-6 k iným prípojkám.
 Čísla výrobkov, resp. oblasť platnosti tohto návodu na použitie nájdete v aktu-
álne platnom vyhlásení o zhode.

Striekačka LOR (metóda straty odporu) na jedno použitie.

Nadstavec na pripojenie:  

Účel určenia
Identifikácia epidurálneho priestoru stratou odporu (pomocou vzduchu alebo 
fyziologického roztoku).

Rx only
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Epidurálna anestézia/analgézia
Striekačka LOR sa používa iba v spojení s epidurálnou kanylou.

Kontraindikácie
Aplikácia striekačky LOR pre injekcie a aspirácie. (Tesnenie striekačky LOR nie je 
určené na injekčné podanie.) 

Komplikácie
Pri aplikáciách so vzduchom: pneumocefalus, kompresia miechy a  kompre-
sia nervových koreňov, nahromadenie vzduchu v  retroperitonea, subkutánny 
emfyzém, venózna vzduchová embólia, ako aj prípadne neúplná anestézia/
analgézia a parestézia.

Pri aplikáciách s fyziologickým roztokom: Použitie fyziologického roztoku spoma-
ľuje začiatok a znižuje kvalitu blokády riedením následne injekciou podávaného 
lokálneho anestetika.

 Používateľ má v zásade povinnosť informovať o komplikáciách typických z hľa-
diska postupu.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s výrobkom, riaďte sa protokolmi 
vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné vyriešiť touto cestou alebo ak sa 
považujú za vážne alebo neošetriteľné, prerušte opatrne aplikáciu a odstráňte 
z pacienta invazívne súčasti výrobku.

k sterilnému výrobku:

Ide o jednorazový zdravotnícky výrobok na použitie u jedného pacienta!

Tento výrobok nikdy nesmiete znova použiť!
Tento výrobok nikdy nesmiete znova sterilizovať!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opätovné spracovanie ani na 
opätovnú sterilizáciu!
Dizajn výrobku nie je vhodný ani na opätovné spracovanie ani na opätovnú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opätovného použitia/recyklácie
 –  môže výrobok stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrob-
com.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov preparácie.
 – existuje riziko, že výrobok stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!
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ďalšie varovné upozornenia:
Pretože existuje riziko kontaktu s krvou prenášanými patogénmi, uplatnite ako 
bežné opatrenie v súvislosti s použitím a  likvidáciou výrobku všeobecné bez-
pečnostné opatrenia týkajúce sa zaobchádzania s krvou a telesnými tekutinami.

Aplikácia
Kanyla sa zavádza pomocou styletu cez podkožie do interspinálneho väzu. Toto 
sa uskutočňuje mierne otáčajúcim sa pohybom, aby sa lepšie prekonal výrazný 
odpor (v hĺbke cca 1 – 3 cm).
Po odstránení styletu sa epidurálny priestor vyhľadá bezodporovou striekačkou 
LOR nasadenou na kanyle (0,9 % NaCl alebo vzduch). Pri konštantnom tlaku 
na piest striekačky sa kanyla ďalej posúva. Kanyla je podopretá rukou na zadnej 
strane, aby sa zabránilo neúmyselnému skĺznutiu kanyly hlbšie v prípade straty 
odporu. Odporúča sa zasúvať kanylu iba milimeter po milimetri (kolísanie vzdia-
lenosti koža – epidurálny priestor je s 3 – 9 cm značné).
Krátko pred dosiahnutím epidurálneho priestoru dochádza pri prepichovaní 
žltého väzu (ligamentum flavum) k zvýšeniu odporu pri tlaku na piest striekačky 
LOR, až nakoniec pri punkcii epidurálneho priestoru dôjde k náhlej strate tlaku v 
injekčnej striekačke. Keď dôjde k strate odporu (LOR), fyziologický roztok, resp. 
vzduch sa vstrekne do epidurálneho priestoru. Mnoho pacientov pritom poci-
ťuje chlad alebo nešpecifické parestézie. Aspiračná skúška sa uskutočňuje v 2 
úrovniach, aby sa vylúčila aspirácia krvi alebo likvoru.

Prevádzkové podmienky/podmienky skladovania

Obmedzenie teploty +10 °C až +30 °C

Vlhkosť vzduchu, obmed-
zenie 20 % až 65 %

Chráňte pred slnečným žiarením 

Skladujte v suchu
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Výrobky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Nepyrogénny

 Všetky závažné incidenty, ktoré sa vyskytli pri používaní výrobku, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.

Legenda použitých symbolov na etikete

Výrobca Nepyrogénny

Dátum exspirácie … Rx only Vyžaduje sa lekársky predpis (Výro-
bok smie používať iba kvalifikovaný 
zdravotnícky personál v súlade 
s účelom určenia.)Číslo výrobku

Sterilizovaný etylénoxidom Návod

Opakovane nesterilizujte Upozornenie, informácia

Ak je balenie poškodené, výrobok 
nepoužívajte Výrobok spĺňa uplatniteľné 

požiadavky stanovené 
v harmonizačných právnych pred-
pisoch Spoločenstva a monitoruje 
ho notifikovaný orgán

Skladujte v suchu

Vlhkosť vzduchu, obmedzenie

Nepoužívajte opakovane
PHT

Neobsahuje ftaláty  
(podľa oddielu 7.5 prílohy I 93/42/
EHS)Pozor

Dátum výroby Neobsahuje latex

Kód šarže Počet kusov

Chráňte pred slnečným žiarením Nadstavec na pripojenie:  
NRFit® podľa ISO 80369-6

Obmedzenie teploty Preklad

Dodržiavajte návod na použitie Zdravotná pomôcka
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