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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-
duvusavaldust. 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
 NerveGuard, roheline, Luer (Art.Nr. 001151-38M) kanüüli läbimõõdule  
18 G -22 G
 NerveGuard, violetne, Luer (Art.Nr. 001151-38M) kanüüli läbimõõdule  
24 G -25 G

Kõrge süstimisrõhk on praeguste kogemuste kohaselt usaldusväärne hoiatussig-
naal intrafastsikulaarsete närvisüstide kohta. Üla- ja alajäsemete perifeersete när-
viblokaadide puhul suureneb koos tõusva süstimisrõhuga närvikahjustuste oht.
"NerveGuard"-i abil hoitakse liiga kõrge süstimisrõhuga süste ära. Sealjuures 
blokeeritakse kohaliku tuimesti lahuse vool ventiili kaudu automaatselt. 

Otste ühenduvus: LUER või 

Surnud ruumi maht maks. 1 ml

Ühildub 5 - 20 ml süstalde ja PAJUNK® kanüülidega perifeersete rakenduste 
jaoks.

Sihtotstarve
Süsterõhu piiramine 
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lNäidustused
Liigsete intrafastsikulaarsete, dünaamiliste süstimisrõhkude vältimine ja kanüüli 
ebaõnnestunud asendi tuvastamine (kanüüli-närviseina kontakt või kanüü-
li-fastsia kokkupuude) hüdrostaatilise avanemisrõhu korral perifeerse anesteesia, 
analgeesia ajal.

Vastunäidustused
Vastunäidustusi pole teada.

Komplikatsioonid
Õige kasutamise korral pole tüsistusi teada.

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad tüsistused, järgige oma asutuse eeskirju. Kui 
tüsistusi ei saa sel viisil kõrvaldada või kui neid peetakse tõsisteks või ravitama-
tuteks, 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 / ringlusse võtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatumise 
/ saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endo toksiliste reaktsioonide 
oht!

kasutamisel:
1. Ärge avaldage süsteemile suuremat survet kui süstimisel ilma NerveGuar-

dita. 
2. Lekke korral ärge jätkake NerveGuard'i kasutamist. 
3. NerveGuard hoiab ära süstimise liiga kõrge rõhu all, kuid ei anna teavet 

kanüüli otsa õige asendi kohta.
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l 4. Dünaamilist süstimisrõhku mõjutavad kanüüli pikkus ja suurus, süstla 
suurus, süstitava aine konsistents ja süstimise kiirus. See ei mõjuta hüdros-
taatilist (avamis-)rõhku.

kasutamiseks koos teiste ühilduvate toodetega:
Tutvuge enne mitmete komponentide kasutamist, kuidas need töötavad, kont-
rollides ühendusi ja läbikäike.

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.

Kasutamine
1. Ühendage täidetud süstal NerveGuardi naissoost ühendusega ja ühendage 

kinnitatud kanüüliga süstetoru NerveGuardi meessoost ühendusega.
2. Laske süsteem õhust tühjaks 
3. Positsioneerige kanüül ja lokaliseerige sihtnärv tuntud tehnikat kasutades.
4. Alustage süstimist. Kui NerveGuard blokeerib koheselt süstimise, võib 

eeldada, et kanüüli ava sulgumise tõttu, mille põhjuseks on ettejäänud 
struktuurid, on suurenenud avanemisrõhk. Vabastage süstlakolv rõhu alt ja 
positsioneerige kanüül uuesti. 
 Kui NerveGuard lukustub süstimisprotsessi ajal, tuleb eeldada, et tegemist on 
ülemäärase dünaamilise rõhuga. Vabastage süstlakolv NerveGuard ventiili 
uuesti avamiseks ja jätkake süstimist väiksema süstimiskiirusega.

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.
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l 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.

Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Järgige kasutusjuhendit

Kasutatav kuni ... Rx only Vajalik retsept (toodet tohib kasu-
tada ainult kvalifitseeritud meditsi-
initöötaja.)Artikli number

Steriliseeritud etüleenoksiidiga Pole MR-kindel

Uuesti mitte steriliseerida Juhis

Katkise pakendi korral mitte
kasutada Märkus, teave

Säilitada kuivas Toode vastab ühenduse ühtlusta-
misaktides sätestatud kohaldata-
vatele nõuetele ja seda kontrollib 
teavitatud asutusÕhuniiskus, piirang

Mitte uuesti kasutada PHT
Ei sisalda ftalaate  
(vastavalt punktile 7.5 I lisa 93/42 
/ EMÜ)

Tähelepanu Ei sisalda lateksit

Valmistamise kuupäev Kogus

Partii kood Otste ühenduvus:  
NRFit® nach ISO 80369-6 

Kaitsta päikesekiirguse eest Tõlge

Temperatuuripiirang Meditsiinitoode



6

PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/ Saksamaa
Telefon +49(0)7704 9291-0 
Fax +49(0)77049291-600 
www.pajunk.comXS190266C_Estnisch 2020-01-10 

0124

  
is a trademark of GEDSA, used 
with their permission


