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Naudojimo instrukcija
Atkreipkite dėmesį

 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo instrukcijas!
Rx only  Šis gaminys skirtas pagal šią naudojimo instrukciją naudoti tik kvalifikuotiems 

medikams.

PAJUNK® neteikia jokių rekomendacijų dėl tvarkymo būdų. Už naudojimo būdą 
ir paciento tinkamumo įvertinimą atsako su gaminiu dirbantis medicinos per-
sonalas. 
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
 „NerveGuard“, žalias, „Luer“ (prekės Nr. 001151-38M) kaniulės skersmeniui 
18 G –22 G
 „NerveGuard“, violetinis, „Luer“ (prekės Nr. 001151-38M) kaniulės skersmeniui 
18 G –22 G

Aukštas injekcijos slėgis, remiantis dabartiniais duomenimis, yra patikimas įspė-
jamasis signalas apie intrafaskuliarines nervo injekcijas. Viršutinių ir apatinių 
galūnių periferiniuose nervų blokuose didėjant injekcijos slėgiui, padidėja nervų 
sužalojimų rizika.
„NerveGuard“ apsaugo nuo injekcijos, jei injekcijos slėgis yra per didelis. Vieti-
nio anestezijos tirpalo srautą automatiškai užblokuoja vožtuvas. 

Priedų prijungimo jungtis: Luerio arba 

Nenaudojamos vietos tūris maks. 1 ml

Suderinamas su 5–20 ml švirkštais ir PAJUNK® kanalais, skirtais periferiniams 
tikslams.



3

Li
et

uv
osNaudojimo paskirtis

Injekcijos slėgio apribojimas

Indikacijos
Vengiama per didelio intrafazikulinio, dinaminio injekcijos slėgio ir nustatoma 
neteisinga kaniuliacija (kanalo-nervo sienelės sąlytis arba kaniulės-fascijos sąly-
tis) esant hidrostatiniam atidarymo slėgiui periferinės anestezijos, analgezijos 
metu.

Kontraindikacijos
Kontraindikacijos nežinomos.

Komplikacijos
Naudojant tinkamai ir pagal paskirtį jokios komplikacijos nežinomos.

 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!
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1. Sistemai nedarykite didesnio spaudimo, nei sušvirkšdami be „NerveGuard“. 
2. Jei yra nuotėkis, nenaudokite „NerveGuard“. 
3. „NerveGuard“ neleidžia įšvirkšti, kai slėgis yra per didelis, tačiau nepateikia 

informacijos apie teisingą kaniulio galiuko padėtį.
4. Dinaminiam įpurškimo slėgiui turi įtakos kaniulio ilgis ir dydis, švirkšto 

dydis, injekcijos konsistencija ir įpurškimo greitis. Tai neturi įtakos hidrosta-
tiniam (atidarymo) slėgiui.

naudoti su kitais suderinamais gaminiais:
Prieš naudojimą susipažinkite su veikimu naudodamiesi keliais komponentais, 
patikrinkite jungtis ir perėjimus.

Kiti įspėjimai:
1. Naudodamiesi ir šalindami gaminį, būtinai laikykitės įprastų bendrųjų atsar-

gumo priemonių tvarkydami kraują ir kūno skysčius, nes taip galite pavojin-
gai sąveikauti su per kraują pernešamais patogenais.

2. Atkreipkite dėmesį, kad tolesnis to paties tipo gaminio naudojimas taip pat turi 
būti apibendrintai įvertinamas po medicinos prietaisų įstatymų pasikeitimų.

Naudojimas
1. Prijunkite pripildytą švirkštą prie „NerveGuard“ lizdinės jungties ir prijun-

kite injekcijos vamzdelį su pritvirtinta kaniule prie „NerveGuard“ kištukinės 
jungties.

2. Nuorinkite sistemą. 
3. Padėkite kaniulę ir nustatykite taikinį, naudodami žinomus metodus.
4. Pradėkite injekcijos procesą. Jei injekciją užblokuoja „NerveGuard“, reikia 

manyti, kad padidėjęs atidarymo slėgis dėl kaniulės angos uždarymo dėl prieš-
priešinių konstrukcijų. Atleiskite slėgį iš švirkšto stūmoklio ir pakeiskite kaniulę.
 Jei „NerveGuard“ užsifiksuoja injekcijos proceso metu, reikia manyti, kad 
slėgio sąlygos yra per didelės. Atleiskite švirkšto stūmoklį, kad vėl atidarytumėte 
„NerveGuard“ vožtuvą, ir tęskite injekciją lėtesne injekcijos sparta.

Naudojimo / laikymo sąlygos

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

Santykinė drėgmė Nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Laikyti sausai
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Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direk-
tyvų.

 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).

Etiketėse naudojamų simbolių legenda

Gamintojas Laikykitės naudojimo instrukcijos

Panaudoti iki... Rx only Receptinis gaminys (gali būti 
pagal numatytąją naudojimo 
paskirtį naudojamas tik kvalifikuotų 
medikų).Prekės Nr.

Sterilizuota etileno oksidu Nėra saugus naudoti MR aplinkoje

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 produktas
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