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LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Obs!

 Læs følgende information og betjeningsvejledning omhyggeligt. 
Rx only  Udstyret må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til denne 

brugervejledning.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, udstyret bruges på, og for udvælgel-
sen af patienter. 
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugervejledningen gør garantien ugyldig og brin-
ger patientens sikkerhed i fare.
Hvis udstyret bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugervejledninger. Det er 
brugerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere udstyr fra forskellige produ-
center (hvor de ikke udgør behandlingsenheder). 

Udstyret må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til mis-
tanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun udstyr, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile udløbs-
dato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Beskrivelse af udstyret/ kompatibilitet
 Produktnumrene og omfanget af denne brugsanvisning fremgår af den aktu-
elle overensstemmelseserklæring.

LOR- (Loss-of-Resistance-)-sprøjter til engangsbrug.

Navtilslutning: LUER eller 

Tilsigtet anvendelse
Identifikation af epiduralrummet på grund af nedsat modstand (ved hjælp af 
luft eller saltvand).

Indikationer
Epidural anæstesi/ analgesi 
LOR-sprøjter anvendes kun i forbindelse med en epiduralkanyle.

Kontraindikationer
Anvendelse af LOR-sprøjter til injektioner og aspirationer. (LOR-sprøjtens forseg-
ling er ikke designet til injektion.)

Rx only
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Komplikationer
Ved brug med luft: pneumocephalus, rygmarvs- og nerverodskompression, 
luftansamling i retroperitoneum, subkutan emfysem, venøs luftemboli samt 
muligvis ufuldstændig anæstesi/ analgesi og paræstesi.

Ved brug med saltvand: brugen af saltvand forsinker starten og reducerer kva-
liteten af blokeringen ved at fortynde det efterfølgende injicerede lokalanæste-
tikum.

 Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af udstyret, skal hospitalets/ 
klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller hvis de 
anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren standses med 
forsigtighed, og de invasive udstyrskomponenter skal fjernes fra patienten.

Advarsler

for sterilt produkt:

Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

Udstyret må under ingen omstændigheder genbruges!
Udstyret må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til genbe-
handling eller resterilisering.
Udstyret er ikke beregnet til genbehandling eller resterilisering.

Uautoriseret genbrug eller genbehandling
 –  kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde 
tiltænkt.
 –  giver en signifikant risiko for krydsinfektion/ -kontamination som følge 
af potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
 – er der risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
 –  kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner 
på grund af resterne. 

yderligere advarselsindikationer:
Du skal rutinemæssigt træffe generelle forholdsregler for håndtering af blod og 
kropsvæsker i forbindelse med brug og bortskaffelse af udstyret på grund af 
risikoen for kontakt med blodbårne patogener.



4

D
an

sk
Anvendelse
Kanylen indføres med stilet gennem subcutis til de interspinale ledbånd. Dette 
gøres med en let drejende bevægelse for bedre at overvinde den tydelige mod-
stand (i ca. 1-3 cm dybde).
Efter fjernelse af stiletten, afsøges epiduralrummet med "Loss of Resistan-
ce"-sprøjten, som er påsat på kanylen (NaCl 0,9 % eller luft). Med et konstant 
pres på sprøjtekolben føres kanylen videre. Den kanyleførende hånd understøt-
tes med en hånd på ryggen, for at forhindre at kanylen utilsigtet glider dybere 
i tilfælde af tab af modstand. Det anbefales at kun fremføre kanylen med et par 
millimeter (variationen i afstanden mellem hud og epiduralrum er betydelig ved 
3-9 cm).
Kort før man når epiduralrummet, er der en modstandsforhøjelse ved pres på 
LOR-sprøjtens kolbe, når der stikkes igennem ligamentum flavum, indtil der 
pludselig er et tab af tryk i sprøjten ved punktur af epiduralrummet. Når tab 
af modstand (LOR) forekommer, indsprøjtes der saltvand eller luft i epidural-
rummet. Her oplever mange patienter kulde eller ikke-specifikke paræstesier. Et 
aspirationsforsøg udføres i 2 niveauer for at udelukke blod- eller CSF-aspiration.

Drifts-/opbevaringsforhold

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighed 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys

Opbevares tørt

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Pyrogenfri

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Se brugsanvisningen

Udløbsdato Pyrogenfri

Katalognummer Rx only Receptpligtig (Produktet må kun 
anvendes af kvalificeret medicinsk 
personale i henhold til sit formål.)Steriliseret med ethylenoxid

Må ikke steriliseres på ny Tip

Må ikke anvendes, hvis emballagen 
er beskadiget Information

Opbevares tørt Produktet er i overensstemmelse 
med de gældende krav, der er 
angivet i EU's harmoniserings-
lovgivning, og monitoreres af et 
bemyndiget organ

Luftfugtighed

Må ikke genbruges PHT
Indeholder ingen phtalater  
(i henhold til stk. 7.5 i tillæg l 
93/42/EØF)

OBS! Indeholder ikke latex

Fremstillingsdato Styktal

Batchkode Ansats konnektivitet:  
NRFit® iht. ISO 80369-6

Beskyttes mod sollys Oversættelse

Temperaturbegrænsning medicinsk udstyr
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