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Gebruiksaanwijzing
Speciale notitie

 Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door! 
Rx only  Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door medisch vakpersoneel con-

form deze gebruiksaanwijzing.

PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten. 
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de specialist.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker. 

Het apparaat mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet, beschadigd of niet langer steriel is.
 Apparaten mogen alleen worden gebruikt als ze in een perfecte conditie zijn, 
binnen de vervaldatum van de steriliteit die staat aangegeven op het etiket en 
als de verpakking niet beschadigd is.

Productbeschrijving/ compatibiliteit
Let op!
 Uitsluitend producten met  ISO 80369-6-connector zijn onderling com-
patibel.
Let op!
 Probeer in geen geval  ISO 80369-6-connectoren te verbinden met 
andere aansluitingen.

PAJUNK® biedt de volgende componenten aan voor toepassingen in de plaatse-
lijke anesthesie met -aansluiting:

Beschrijving

001163-38P Perfusieleiding  125 cm, Ø 2,7 mm spuit  
 50 ml, Lock

001163-38R Adapterleiding Luer – 
001163-38S Afsluitdop  geel, male

Rx only
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Beschrijving

001163-38T Adapter  Luer female op  Lock male
001163-38Y Filtercanule  18G x 50 mm
001163-38Z Afsluitdop  geel, female

Naafconnectiviteit: 

Beoogd gebruik
Bij de -componenten gaat het uitsluitend om hulpmiddelen, ze hebben 
geen direct contact met de patiënt. Zonder aansluiting op andere apparatuur 
voor plaatselijke anesthesie kunnen ze voor geen enkele indicatie afzonderlijk 
worden gebruikt.

Indicaties
Aansluiting op andere medische producten in het kader van neuroaxiale toepassingen.

Contra-indicaties
Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Complicaties
Bij deskundig gebruik zijn geen complicaties bekend.

 Gebruikers mooeten patiënten informeren over de complicaties die aan deze 
procedure verbonden zijn.
 Als er complicaties optreden tijdens het gebruik van het apparaat volg dan het 
protocol van uw organisatie. Als dit de complicaties niet oplost of als deze 
moeten worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig 
de procedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen

voor steriel product:
Het gaat om een medisch wegwerpproduct voor gebruik bij één patiënt!

Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden!
Dit apparaat mag in geen geval opnieuw gesteriliseerd worden!

De materialen die door de fabrikant van dit apparaat zijn gebruikt, zijn niet 
geschikt voor herverwerking of hersterilisatie.
Dit apparaat is niet ontworpen om opnieuw gebruikt of opnieuw gesteriliseerd 
te worden.

Onbevoegd hergebruik of herverwerking
 –  kan leiden tot verlies van de essentiële prestaties als bedoeld door de 
fabrikant
 –  leidt tot een significant grote kans op kruisinfectie/ contaminatie als 
gevolg van potentieel inadequate verwerkingsmethodes
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 –  kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen

voor gebruik met andere compatibele producten:
Wanneer u meerdere onderdelen gebruikt, maak uzelf dan vertrouwd met hun 
werking voordat u ze gebruikt. Controleer daarvoor de verbindingen en door-
gangen (canules, adapters). 

andere waarschuwingsindicaties:
1. U moet standaard algemene voorzorgsmaatregelen treffen als u met bloed 

of lichaamsvocht werkt bij gebruik en verwijderen van het apparaat van-
wege het risico op contact met door bloed overgedragen pathogenen.

2. Let op! Het constante gebruik van een apparaat van hetzelfde type moet 
cumulatief worden beoordeeld zoals omschreven in de wetgeving voor 
medische apparaten, zelfs nadat het apparaat is verwisseld of vervangen.

Bedrijfs-/ opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Vochtigheidslimiet 20 % tot 65 %

Bij zonlicht vandaan houden

Droog bewaren

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwid gel-
dige richtlinen voor gevaarlike stoffen.

Pyrogeenvrij

 Alle ernstige incidenten die bij het gebruik van het product optreden, dienen de 
fabrikant en de betreffende instanties van het land waarin de gebruiker en/of 
patiënt woonachtig is, te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.
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Fabrikant Pyrogeenvrij

Vervaldatum Rx only Let op: Het verkopen of voorschrijven 
van dit product door een arts is onder-
worpen aan de beperkingen van de 
federale wetgeving

Bestelnummer

Gesteriliseerd met ethyleenoxide Niet veilig voor MRI

Niet opnieuw steriliseren Advies
Niet gebruiken als verpakking 
beschadigd is

Informatie

Droog bewaren Product voldoet aan de geldende eisen 
die in de harmoniseringswetgeving 
van de Gemeenschap vastgelegd zijn 
en staat onder toezicht van een aange-
melde instantie.

Luchtvochtigheidsbeperking

Niet hergebruiken Waarschuwing voor puntig voorwerp

Let opVoorzichtig PHT Bevat geen ftalaten (conf. sectie 7.5 van 
bijlage l 93/42/EEG)

Productiedatum
Bij de vervaardiging van dit product 
werd geen gebruik gemaakt van natu-
urlijk rubber

Batchcode Hoeveelheid

Bij zonlicht vandaan houden
Connector van klein kaliber:  
NRFit® conform ISO 80369-6 

Temperatuurlimiet Vertaling
Raadpleeg de gebruiksaanwijz-
ing

Medisch hulpmiddel
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