
Regional Anesthesia

NerveGuard
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Instruções de utilização
Aviso especial

 Leia cuidadosamente as seguintes informações e instruções de utilização! 
Rx only  O produto só pode ser utilizado por pessoal médico qualificado de acordo com 

estas instruções de utilização.

A PAJUNK® não recomenda qualquer método de tratamento em particular. O 
pessoal médico profissional é responsável pelo modo como o dispositivo é uti-
lizado e pela seleção do paciente. 
Para além destas instruções de utilização, a informação relevante também se 
aplica de acordo com a literatura especializada correspondente e o estado atual 
de desenvolvimento dos conhecimentos.
O incumprimento das instruções de utilização invalida a garantia e coloca em 
risco a segurança do paciente.
Em caso de utilização em combinação com outros produtos, é essencial que 
sejam consideradas as informações sobre compatibilidade e as instruções de 
utilização desses outros produtos. Qualquer decisão relativamente ao uso com-
binado de dispositivos de diferentes fabricantes (em que estes não constituam 
unidades de tratamento) é da responsabilidade do utilizador. 

 O dispositivo não pode ser usado em qualquer circunstância se houver motivos 
válidos para suspeitar que o mesmo se encontra incompleto, danificado ou 
apresenta perda de esterilidade.
 Podem ser exclusivamente utilizados produtos intactos antes do fim da data de 
validade da esterilidade, indicada no rótulo, e em embalagem intacta.

Descrição do produto / compatibilidade
 NerveGuard, verde, Luer (ref.ª do catál. 001151-38M) para diâmetro de cânula  
18 G -22 G
 NerveGuard, violeta, Luer (ref.ª do catál. 001151-38N) para diâmetro de cânula  
24 G -25 G

Segundo os conhecimentos atuais, uma pressão de injeção elevada é um indício 
fiável para injeções intrafasciculares nos nervos. No caso de bloqueios nervosos 
periféricos das extremidades superiores e inferiores, o risco de lesões nervosas 
aumenta à medida que sobe a pressão de injeção.
O "NerveGuard" previne a injeção sob pressão de injeção excessiva. Neste 
caso, o fluxo da solução de anestesia local é bloqueado automaticamente por 
uma válvula. 

Conectividade do bocal: LUER ou 

Volume de espaço morto máx. 1 ml
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periféricas.

Finalidade
Limitação da pressão de injeção 

Indicações
Prevenção de pressões de injeção intrafasciculares dinâmicas excessivas e dete-
ção de uma posição incorreta da cânula (contacto entre a cânula e a parede do 
nervo ou entre a cânula e os fascículos) com uma pressão de abertura hidrostá-
tica durante a anestesia periférica, analgesia.

Contraindicações
Não são conhecidas quaisquer contraindicações.

Complicações
Não são conhecidas quaisquer complicações em caso de utilização adequada.

 O utilizador tem a obrigação de esclarecer as complicações tipicamente asso-
ciadas ao procedimento.
 Se ocorrerem complicações com o produto durante a utilização, cumpra os 
protocolos da sua organização. Se isto não resolver as complicações ou caso 
estas sejam consideradas graves ou não tratáveis, interrompa a utilização cui-
dadosamente e remova do paciente os componentes invasivos do produto.

Avisos

para o produto esterilizado:
Trata-se de um dispositivo médico descartável para uso num só paciente!

Você nunca pode reutilizar este produto!
Você nunca pode reesterilizar este produto!

Os materiais utilizados no fabrico não são próprios para o reprocessamento 
nem para a reesterilização!
O design do produto não é próprio para o reprocessamento nem para a rees-
terilização!

Em caso de reutilização / reprocessamento não autorizado
 –  o produto pode perder as propriedades de desempenho essenciais pre-
tendidas pelo fabricante.
 –  há o risco significativo de infeção cruzada / contaminação em virtude 
dos métodos de processamento potencialmente deficientes.
 – há o risco de o produto perder propriedades funcionais.
 –  há o risco de decomposição dos materiais e de reações endotóxicas 
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durante a utilização:
1. Não exerça maior pressão sobre o sistema do que no caso de uma injeção 

sem NerveGuard. 
2. Não continuar a utilizar o NerveGuard em caso de falta de estanqueidade. 
3. O NerveGuard evita a injeção sob pressão excessiva, mas não informa sobre 

o posicionamento correto da ponta da cânula.
4. O comprimento e o tamanho da cânula, o tamanho da seringa, a consistên-

cia da substância a injetar e a velocidade de injeção influenciam a pressão 
de injeção dinâmica. Isto não influencia a pressão (de abertura) hidrostática.

para uso com outros produtos compatíveis:
Em caso de utilização de múltiplos componentes, deverá familiarizar-se com a 
respetiva operação antes da utilização mediante a verificação das conexões e 
passagens.

Outras indicações de advertência:
1. Deverá tomar precauções gerais numa base regular para o manuseamento 

de fluidos hemáticos e corporais durante a utilização e a eliminação do dis-
positivo devido ao risco de contacto com agentes patógenos transmitidos 
pelo sangue.

2. Tenha em atenção que o uso continuado de um dispositivo do mesmo tipo 
tem de ser avaliado cumulativamente conforme descrito na legislação a res-
peito de dispositivos médicos, inclusivamente após a troca ou substituição 
do dispositivo.

Utilização
1. Ligue a seringa cheia à ligação fêmea do NerveGuard e acople o tubo de 

injeção com a cânula conectada à ligação macho do NerveGuard.
2. Purgue o sistema 
3. Posicione a cânula e localize o nervo-alvo de acordo com a técnica conhecida.
4. Inicie o processo de injeção. Se a injeção for bloqueada imediatamente pelo 

NerveGuard, deve partir-se do princípio de que a pressão de abertura ele-
vada se deve ao fecho da abertura da cânula em virtude de estruturas a 
montante. Alivie a pressão no êmbolo da seringa e reposicione a cânula. 
 Se o NerveGuard bloquear durante o processo de injeção, deve partir-se do 
princípio de que existem condições de pressão dinâmicas excessivas. Alivie o 
êmbolo da seringa para voltar a abrir a válvula do NerveGuard e continue a 
injeção com uma velocidade de injeção inferior.
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sCondições de funcionamento / armazenamento

Limite de temperatura +10 °C a +30 °C

Limitação da humidade 20 % a 65 %

Manter afastado da luz solar 

Manter seco

Informações gerais
Os dispositivos são fabricados de acordo com as diretrizes globalmente aplicá-
veis para substâncias perigosas.

 Todas as ocorrências graves, que tenham sucedido ao empregar o produto, 
têm de ser comunicadas ao fabricante e às autoridades competentes do país 
de residência do utilizador e/ou paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemanha.



6

Explicação dos símbolos utilizados no rótulo

Fabricante Consultar as instruções de 
utilização

Utilizável até … Rx only De prescrição obrigatória (o pro-
duto só pode ser usado de acordo 
com a finalidade por pessoal 
médico qualificado.)Referência do catálogo

Esterilizado com óxido de etileno Sem segurança em RM

Não reesterilizar Recomendação

Não utilizar se a embalagem 
estiver danificada Indicação, informação

Manter seco O produto está em conformidade 
com os requisitos aplicáveis na 
legislação de harmonização da 
União Europeia e é controlado por 
um organismo notificado

Limitação da humidade

Não reutilizar PHT
Não contém ftalatos  
(conforme a secção 7.5 do anexo l 
93/42/CEE)

Cuidado Não contém látex

Data de fabrico Quantidade

Código de lote Conectividade do bocal:  
NRFit® conforme ISO 80369-6 

Manter afastado da luz solar Tradução

Limite de temperatura Dispositivo médico
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