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Instrucțiuni de utilizare
Respectare specială

 Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utilizare! 
Rx only  Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni, de către perso-

nalul medical calificat.

PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate. 
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile corespun-
zătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum și nivelul 
actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a aces-
tora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului. 

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea, integritatea 
sau sterilitatea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.
 Pot fi utilizate doar produsele nedeteriorate, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a sterilizării, din ambalajele intacte.

Descrierea produsului/ Compatibilitate
 NerveGuard, verde, Luer (număr articol 001151-38M) pentru diametrul canulei  
18 G -22 G
 NerveGuard, violet, Luer (număr articol 001151-38N) pentru diametrul canulei  
24 G -25 G

O presiune de injectare prea ridicată este un semnal de avertizare serios pentru 
injectarea intrafasciculară a nervilor. În cazul blocadelor neuronale ale extremi-
tăților superioare și inferioare, prin creșterea presiunii de injectare crește perico-
lul de leziuni neuronale.
Cu „NerveGuard“, se evită injectarea la o presiune de injectare prea ridicată. 
Astfel, fluxul de soluție cu anestezic local este blocat automat cu ajutorul unui 
ventil. 

Conexiune cu inserția: LUER sau 

Volum spațiu mort max. 1 ml

Compatibil cu seringile 5 – 20 ml și canulele PAJUNK® pentru aplicații periferice.
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Limitarea presiunii de injectare

Indicații
Evitarea presiunilor prea ridicate de injectare intrafasciculară, dinamică și identi-
ficarea unei poziții greșite a canulei (contact între canulă și peretele nervului sau 
contact între canulă și fascii) la o presiune hidrostatică de deschidere în timpul 
anesteziei periferice, analgezie.

Contraindicații
Nu sunt cunoscute contraindicații.

Complicații
În condiții de utilizare conformă nu se cunosc complicații.

 Utilizatorul are în principiu obligația de a explica pacientului riscul de compli-
cații asociate cu procedura.
 În cazul în care în timpul utilizării se înregistrează complicații cu produsul, 
urmați protocoalele valabile în respectiva unitate. În cazul în care complicațiile 
nu pot fi astfel remediate sau atunci când se consideră grave sau netratabile, 
întrerupeți cu grijă utilizarea și îndepărtați componentele invazive ale produsu-
lui din pacient.

Avertizări

referitor la produsul steril:
Acesta este un produs medical de unică folosință, pentru utilizarea la un singur 
pacient!

Este interzisă cu strictețe reutilizarea produsului!
Este interzisă cu strictețe resterilizarea produsului!

Materialele utilizate pentru fabricație nu sunt adecvate nici pentru o nouă pre-
gătire nici pentru resterilizare!
Designul produsului nu este adecvat nici pentru o nouă pregătire nici pentru 
resterilizare!

În cazul unei refolosiri / pregătiri nepermise
 –  produsul își poate pierde principalele caracteristici de performanță 
intenționate de producător.
 –  apere riscul semnificativ al unei infecții încrucișate/ contaminări din 
cauza unei proceduri pregătitoare potențial insuficiente.
 – există riscul ca produsul să-și piardă caracteristicile funcționale.
 –  există riscul de deteriorare a materialelor și de reacții endotoxice cauzate 
de reziduuri!
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1. Nu exercitați asupra sistemului o presiune mai mare decât la o injecție fără 
NerveGuard. 

2. În cazul în care constatați pierderea etanșeității întrerupeți folosirea Ner-
veGuard. 

3. NerveGuard împiedică injectarea la o presiune prea mare, însă nu oferă 
informații despre poziționarea corectă a vârfului canulei.

4. Presiunea dinamică de injectare este influențată de lungimea și mărimea 
canulei, de mărimea seringii, de consistența substanței injectate precum și 
de viteza de injectare. Presiunea hidrostatică (de deschidere) nu este influ-
ențată de acestea.

referitor la utilizarea cu alte produse compatibile:
Înainte de utilizarea mai multor componente familiarizați-vă cu modul de func-
ționare, verificând îmbinările și căile de trecere.

Alte avertizări:
1. La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 

pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, 
deoarece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.

2. Rețineți că utilizarea continuă a unui produs de acest tip chiar și după 
schimbare/ înlocuire se evaluează cumulativ în sensul legislației referitoare 
la produsele medicale.

Utilizare
1. Îmbinați seringa umplută cu racordul mamă al NerveGuard și conectați 

furtunul de injectare cu canula racordată la racordul tată al NerveGuard.
2. Dezaerați sistemul
3. Poziționați canula și localizați nervul țintă urmând protocolul cunoscut.
4. Începeți operațiunea de injectare. Dacă injectarea este blocată imediat de 

către NerveGuard, este posibil ca presiunea de deschidere să fi fost prea 
ridicată din cauza unei blocări a deschiderii canulei din cauza structurilor 
aflate în fața acesteia. Eliberați presiunea din pistonul seringii și repoziționați 
canula. 
 Dacă NerveGuard se blochează pe parcursul operațiunii de injectare, este posi-
bil ca raporturile dinamice de presiune să fie prea ridicate. Eliberați pistonul 
seringii pentru a deschide din nou ventilul NerveGuard și reluați injectarea cu 
o viteză de injectare mai redusă.
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Interval de temperatură +10 °C până la +30 °C

Interval de umiditate a 
aerului 20 % până la 65 %

A se feri de radiațiile solare

A se păstra la loc uscat

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.

 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Respectați instrucțiunile de 
utilizare

A se utiliza până la ... Rx only Se eliberează pe bază de rețetă 
(produsul poate fi utilizat doar în 
conformitate cu scopul stabilit, de 
către personalul medical calificat.)Cod articol

Sterilizat cu oxid de etilenă Nu este sigur la utilizarea cu RMN

A nu se resteriliza Instrucțiuni

A nu se utiliza atunci când 
ambalajul este deteriorat Indicație, informație

A se păstra la loc uscat
Produsul este în conformitate cu 
cerințele în vigoare, stabilite în 
normele juridice de armonizare a 
legislației Uniunii Europene și este 
supravegheat de către un Orga-
nism Desemnat

Interval de umiditate a aerului

A nu se reutiliza PHT
Nu conține ftalați 
(conform secțiunii 7.5 din anexa l 
93/42/CEE)

Atenție Nu conține latex

Data fabricației Număr bucăți

Cod lot Conexiune cu inserția:  
NRFit® conform ISO 80369-6 

A se feri de radiațiile solare Traducere

Interval de temperatură Produs medical
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