
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Naudojimo instrukcija
Atkreipkite dėmesį

 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo ins-
trukcijas! 

Rx only  Šis gaminys pagal šią naudojimo instrukciją skirtas naudoti tik kvalifikuotiems 
medikams.

PAJUNK® neteikia jokių rekomendacijų dėl tvarkymo metodų. Už naudojimo 
būdą ir paciento tinkamumo įvertinimą atsako su gaminiu dirbantis medicinos 
personalas. 
Be šios naudojimo instrukcijos taip pat galioja atitinkamos profesinės literatūros 
rekomendacijos, techninės nuostatos ir veiklos gairės.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojantis gaminiu pakartotinai 
garantija nustoja galioti ir galima sukelti pavojų paciento saugumui.
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis ir jų 
naudojimo instrukcijų ir įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu naudoti 
skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai atliekama gydymo centre) 
atsako naudotojas. 

Jei pagrįstai abejojate dėl gaminio komplektacijos visumos, vientisumo ar ste-
rilumo, gaminio jokiu būdu nenaudokite.
 Pasibaigus pakuotės etiketėje nurodytam sterilumo laikui, gali būti naudojami 
tik nepažeisti gaminiai.

Gaminio apibūdinimas / suderinamumas
 Gaminių numerius ir šios naudojimo instrukcijos galiojimo trukmę rasite nuro-
dytą naujausioje galiojančioje atitikties deklaracijoje.

LOR („Loss-of-Resistance“) švirkšto antgalis yra vienkartinio naudojimo dalis.

Priedų prijungimo jungtis: Luerio arba 

Naudojimo paskirtis
Epiduūrinės erdvės nustatymas praradus pasipriešinimą (naudojant orą arba 
druskos tirpalą).

Indikacijos
Epidūrinė anestezija / analgezija
LOR antgalis yra skirtas naudoti tik su epidūrine kaniule.

Kontraindikacijos
LOR antgalio naudojimas injekcijoms ir aspiracijoms. (LOR švirkšto antgalio tar-
pinė nėra skirta injekcijoms.)

Rx only



3

Li
et

uv
os

Komplikacijos
Naudojant su oru: pneumocefalija, nugaros smegenų ir nervų šaknelių suspau-
dimas, retroperitoninio oro sulaikymas, poodinė emfizema, veninio oro embo-
lija, galimai nepakankama anestezija / analgezija ir parestezija.

Naudojant su druskos tirpalu: fiziologinio tirpalo naudojimas atidedant blokados 
pradžią ir prastina jos kokybę praskiedžiant vėliau suleistu vietiniu anestetiku.

 Naudotojas privalo informuoti apie įprastas, procedūros metu kylančias kom-
plikacijas.
 Jei naudojimo metu su gaminiu pasitaiko komplikacijų, būtina vadovautis jūsų 
gydymo įstaigos protokolu. Jei tokiu būdu komplikacijų pašalinti nepavyksta 
arba jei jos laikomos sunkiomis ar negydomomis, tuoj pat nutraukite proce-
dūrą ir pašalinkite iš paciento invazinius gaminio komponentus.

Įspėjimas

steriliam gaminiui:

Tai yra vienkartinio naudojimo medicinos gaminys, skirtas naudoti tik vienam 
pacientui!

Jokiu būdu šio gaminio negalima naudoti pakartotinai!
Jokiu būdu šio gaminio negalima sterilizuoti pakartotinai!

Gamyboje naudojamos medžiagos nėra tinkamos nei pakartotinai apdoroti, nei 
pakartotinai sterilizuoti!
Gaminys pagal savo dizainą nėra tinkamas nei pakartotinai apdoroti, nei pakar-
totinai sterilizuoti!

Jei gaminys neleistinai pakartotinai apdorojamas ar naudojamas,
 –  jis gali prarasti pagrindines gamintojo numatytąsias eksploatacines 
savybes,
 –  yra didelis kryžminės infekcijos / užteršimo pavojus dėl galimai nepa-
kankamo pakartotinio apdorojimo,
 – kyla pavojus, kad gaminys praras savo funkcines savybes,
 –  dėl nepašalintų likučių kyla medžiagų skaidymosi ir endotoksinių reak-
cijų pavojus!

kiti įspėjimai:
Naudodamiesi ir šalindami gaminį, būtinai laikykitės įprastų bendrųjų atsar-
gumo priemonių tvarkydami kraują ir kūno skysčius, nes taip galite pavojingai 
sąveikauti su per kraują pernešamais patogenais.



4

Li
et

uv
os

Naudojimas
Kaniulė su stiletu per odą įvedama į tarpslankstelinį raištį. Tai atliekama švelniais 
sukamaisiais judesiais, kad būtų galima lengviau įveikti bet kokį pasipriešinimą 
(iki 1–3 cm gylio).
Ištraukus stiletą epidūrinė erdvė patikrinama ant kaniulės prijungtu LOR švirkštu 
(su NaCl 0,9 % arba su oru). Tolygiai spaudžiant švirkšto stūmoklį kaniulė dar 
labiau pastumiama. Kaniulė turi būti prilaikoma ant nugaros uždėtu delnu, kad 
nelikus pasipriešinimo atsitiktinai staigiai nenuslystų. Patariama kaniulę stumti į 
priekį tik po porą milimetrų (atstumas tarp odos paviršiaus ir epidūrinės erdvės 
gali gerokai skirtis, nuo 3 iki 9 cm).
Prieš pat pasiekiant epidūrinę ertmę praduriamas „Ligamentum Flavum“ ir pasi-
priešinimas padidėja, kai spaudžiamas LOR švirkšto stūmiklis, kol galiausiai po 
epidūrinės ertmės punkcijos spaudimas į švirkštą staiga sumažėja. Kai nelieka 
pasipriešinimo („Loss of Resistance“ būklė, LOR), druskos tirpalas arba oras 
suleidžiamas į epidūrinę ertmę. Daugeliui pacientų pasireiškia peršalimo simp-
tomai ar neįprastos parestezijos. Aspiracijos tyrimas atliekamas dviem lygiais, 
siekiant pašalinti kraujo ar CSF aspiraciją.

Naudojimo / laikymo sąlygos

Temperatūros apribojimas Nuo +10 °C iki +30 °C

Santykinė drėgmė Nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Laikyti sausai

Bendroji pastaba
Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direktyvų.

Nepirogeniškas

 Apie visus rimtus incidentus, kurie įvyko naudojant gaminį, reikia pranešti 
gamintojui ir atitinkamoms šalies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacien-
tas, valdžios institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Deutschland (Vokietija).
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Etiketėse naudojamų simbolių legenda

Gamintojas Laikykitės naudojimo instrukcijos

Panaudoti iki... Nepirogeniškas

Prekės Nr. Rx only Receptinis gaminys (gali būti pagal 
numatytąją naudojimo paskirtį 
naudojamas tik kvalifikuotų 
medikų).Sterilizuota etileno oksidu

Nesterilizuoti pakartotinai Nurodymas

Nenaudoti, jei pažeista pakuotė Pastaba, informacija

Laikyti sausai Gaminys atitinka galiojančius 
reikalavimus, nustatytus Bendrijos 
suderinamuose teisės aktuose, 
ir yra prižiūrimas notifikuotosios 
įstaigos

Santykinė drėgmė

Nenaudoti pakartotinai PHT
Sudėtyje nėra ftalatų  
(pagal direktyvos 93/42/EEB I 
priedo 7.5 str.)

Dėmesio Sudėtyje nėra latekso

Pagaminimo data Vnt. skaičius

Kodas Priedų prijungimo jungtis:  
NRFit® pagal ISO 80369-6 

Saugoti nuo saulės spindulių Vertimas

Temperatūros apribojimas Medicininis prietaisas
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