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Kasutusjuhend

Eriline tähelepanu
 Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhiseid hoolikalt läbi! 

Rx only  Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-
tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja. 
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvus avaldust. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda otsustada. 

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
sus staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ ühilduvus
Tähelepanu!
 Ainult tooted koos  ISO 80369-6-konnektoriga ühilduvad omavahel.
Tähelepanu!
 Ärge mingil juhul üritage  ISO 80369-6-konnektoreid ühendada teiste 
ühendustega.

PAJUNK® pakub järgmisi komponente kasutamiseks regionaalses anesteesias 
koos  ühendusega:

Kirjeldus

001163-38P Perfusiooni voolik  125cm, Ø 2,7mm süstal  
 50ml, Lock

001163-38R Adapteri voolik Luer – 
001163-38S Kork  kollane, isas-
001163-38T Adapter  Luer emas-.  isas- lukk
001163-38Y Filtrikanüül  18G x 50mm
001163-38Z Kork  kollane, emas-

Rx only
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Sihtotstarve
-komponentide puhul on tegemist eranditult abivahenditega, neil puudub 

otsene kontakt patsientidega. Ilma ühenduseta teiste regionaalse anesteesia 
seadmetega ei sobi need üksinda kasutamiseks mitte ühegi näidustuse puhul.

Näidustused
Ühendus teiste meditsiinitoodetega neuroaksiaalsete rakenduste kontekstis.

Vastunäidustused
Vastunäidustusi pole teada.

Tüsistused
Õige kasutamise korral pole tüsistusi teada.

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad komplikatsioonid, järgige oma asutuse eeskirju. 
Kui tüsistusi ei saa sel viisil lahendada või kui neid peetakse tõsisteks või ravita-
matuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilse toote osas:
Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks 
steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise/ ringlussevõtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/ saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endo toksiliste reaktsioonide 
oht!

kasutamiseks koos teiste ühilduvate toodetega:
Tutvuge enne mitmete komponentide kasutamist, kuidas need töötavad, kont-
rollides ühendusi ja läbikäike (kanüülid, adapterid).
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täiendavad hoiatused:
1. Vere ja kehavedelikega ümberkäimisel kasutage toote käitlemise ja utiliseeri-

mise osas rutiinse meetodina üldisi ettevaatusabinõusid, kuna kontakt vere 
kaudu levivate patogeenidega võib olla ohtlik.

2. Pange tähele, et sama tüüpi toote jätkuvat kasutamist saab ka pärast muut-
mist / väljavahetamist kumulatiivselt hinnata meditsiiniseadmeid käsitlevate 
õigusaktide mõistes.

Töö- / ladustamistingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskus, piirang 20 % kuni 65%

Kaitsta päikesekiirguse eest

Säilitada kuivas

Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja/ või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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lMärgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Järgige kasutusjuhendit

Kasutatav kuni ... mittepürogeenne

Artikli number Rx only Vajalik retsept 
(toodet tohib vastavalt sihtotstarbele 
kasutada ainult kvalifitseeritud medit-
siinitöötaja.)

Steriliseeritud etüleenoksiidiga

Uuesti mitte steriliseerida

Katkise pakendi korral mitte 
kasutada Juhis

Säilitada kuivas Märkus, teave

Õhuniiskus, piirang Toode vastab ühenduse ühtlustamis-
aktides sätestatud kohaldatavatele 
nõuetele ja seda kontrollib teavitatud 
asutus

Mitte uuesti kasutada

Tähelepanu

Valmistamise kuupäev
PHT Ei sisalda ftalaate  

(vastavalt punktile 7.5 I lisa 93/42 
/ EMÜ)

Partii kood Ei sisalda lateksit

Kaitsta päikesekiirguse eest Kogus

Temperatuuripiirang Otsade ühenduvus:: NRFit vastavalt 
ISO 80369-6

Tõlge Meditsiinitoode
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