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Navodila za uporabo

Posebno obvestilo
 Pozorno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo! 

Rx only  Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi navo-
dili za uporabo.

Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta. 
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da upošte-
vate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. Odločitev 
glede kombinirane uporabe pripomočkov različnih proizvajalcev (ki ne predsta-
vljajo enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Pripomočka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na 
nepopolnost ali poškodovanost.
 Uporabljati je dovoljeno le nepoškodovane izdelke v nepoškodovani embalaži 
pred potekom datuma sterilnosti, navedenega na oznaki.

Opis izdelka/združljivost
Pozor!
 Samo izdelki s konektorji  80369-6 so medsebojno združljivi.
Pozor!
 Nikakor ne poskušajte povezovati konektorjev  80369-6 z drugimi 
priključki.

Družba PAJUNK® daje na razpolago naslednje sestavne dele za uporabo pri 
lokalni anesteziji s priključkom :

Opis

001163-38P Napeljava za perfuzijo  125 cm, Ø 2,7 mm brizga 
 50 ml, Lock

001163-38R Napeljava adapterja Luer – 
001163-38S Pokrovček  rumen, moški
001163-38T Adapter  Luer ženski na moškem  Lock
001163-38Y Kanila filtra  18G x 50 mm
001163-38Z Pokrovček  rumen, ženski

Rx only
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Namenska uporaba
Pri sestavnih delih  gre izključno za pomožne naprave; nimajo neposre-
dnega stika z bolnikom. Brez povezave z drugimi pripomočki za lokalno aneste-
zijo se samostojno ne morejo uporabljati za nobeno od indikacij.

Indikacije
Priključitev na druge medicinske produkte v okviru nevroaksialne uporabe.

Kontraindikacije
Kontraindikacije niso znane.

Zapleti
Pri pravilni uporabi niso znani zapleti.

 Za uporabnika načeloma obstaja možnost poučitve glede zapletov, značilnih 
za postopek.
 Če pride med uporabo do zapletov z izdelkom, upoštevajte protokole svoje 
ustanove. Če zapletov na ta način ni mogoče odpraviti ali so težki ali jih ni 
mogoče obravnavati, preudarno prekinite uporabo in odstranite invazivne 
sestavne dele izdelka s pacienta.

Opozorila
za sterilni izdelek:

Gre za medicinski izdelek za enkratno uporabo za uporabo pri enem pacientu!

Tega izdelka ne smete ponovno uporabiti!
Tega izdelka ne smete ponovno sterilizirati!

Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, niso primerni za ponovno pripravo in 
ne za ponovno sterilizacijo!
Zasnova izdelka ni primerna za ponovno uporabo in ne za ponovno sterilizacijo!

Pri nedovoljeni ponovni uporabi/ponovni pripravi
 –  lahko izdelek izgubi bistvene značilnosti, ki jih je predvidel proizvajalec.
 –  obstaja precejšnje tveganje navzkrižne okužbe/kontaminacije zaradi 
morebitnih neustreznih postopkov priprave.
 – obstaja tveganje, da izdelek izgubi funkcijske značilnosti.
 –  obstaja tveganje razkroja materialov in endotoksičnih reakcij zaradi 
ostankov!

za uporabo z drugimi združljivimi izdelki:
Pri uporabi več sestavnih delov se pred uporabo seznanite z delovanjem, tako 
da preverite spoje in prehodne poti (kanile, adapterje).
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nadaljnja opozorila:
1. Glede uporabe in odstranjevanja izdelka upoštevajte splošne previdnostne 

ukrepe za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami kot rutinske ukrepe, saj 
stik s patogeni, ki se prenašajo s krvjo, lahko pomeni nevarnost.

2. Upoštevajte, da je treba nadaljnjo uporabo izdelka enake vrste tudi po zame-
njavi kumulativno vrednotiti v smislu zakonodaje o medicinskih izdelkih.

Pogoji uporabe/shranjevanja

Temperaturna omejitev od +10 °C do +30 °C

Zračna vlažnost, omejitev od 20 % do 65 %

Zaščitite pred sončno svetlobo

Hranite na suhem

Splošni napotki
Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih 
snoveh.

Apirogeno

 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.



5

Sl
ov

en
sk

iLegenda na sliki uporabljenih simbolov

Proizvajalec Upoštevajte navodila za uporabo

Uporabno do ... Apirogeno

Številka artikla Rx only Izdaja na recept 
(izdelek sme uporabljati samo kvalifi-
cirano zdravstveno osebje v skladu z 
namenom)

Sterilizirano z etilenoksidom

Ne sterilizirajte ponovno

Ne uporabljajte pri poškodovani 
embalaži Napotek

Hranite na suhem Napotek, informacija

Zračna vlažnost, omejitev Izdelek je skladen z veljavnimi zahte-
vami, ki jih določa Skupnostna uskla-
jena zakonodaja, in je pod nadzorom 
priglašenega organa

Ne uporabljajte ponovno

Pozor

Datum proizvodnje
PHT Ne vsebuje ftalatov 

(v skladu z razdelkom 7.5 Priloge l k 
Direktivi 93/42/EGS)

Koda serije Ne vsebuje lateksa

Zaščitite pred sončno svetlobo Število kosov

Temperaturna omejitev Priključni nastavek: NRFit v skladu z 
ISO 80369-6

Prevod Medicinski pripomoček
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