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Návod na použitie
Zvláštne upozornenie

 Prečítajte si pozorne nasledovné informácie a pokyny! 
Rx only  Výrobok smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v súlade s týmto 

návodom na použitie.

PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v súvislosti s metódou ošetrenia. Za 
spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný zdravotnícky 
personál. 
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prís-
lušnou odbornou literatúrou, so stavom techniky a vzdelaním.
Pri nedodržaní návodu na použitie alebo jeho porušení zaniká záruka a dochá-
dza k ohrozeniu bezpečnosti pacienta.
Ak sa výrobok používa v  kombinácii s  inými výrobkami, musia sa dodatočne 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o kompatibilite týchto výrob-
kov. O kombinovanom použití výrobkov od rôznych výrobcov (pokiaľ nejde o 
ošetrovacie jednotky) rozhoduje používateľ. 

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
výrobok sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Pred uplynutím dátumu ukončenia sterilizácie uvedeného na označení v nepo-
rušenom obale sa môžu použiť iba neporušené výrobky.

Opis výrobku/kompatibilita
 NerveGuard, zelený, Luer (výr.č. 001151-38M) pre priemery kanyly 
18 G -22 G
 NerveGuard, fialový, Luer (výr.č. 001151-38N) pre priemery kanyly 
24 G -25 G

Vysoký vstrekovací tlak je podľa aktuálnych poznatkov spoľahlivý varovný 
signál pre intrafascikulárne vstrekovanie okolo nervov. Pri periférnom blokovaní 
nervov horných a dolných končatín sa so zvyšujúcim vstrekovacím tlakom zvy-
šuje aj riziko poškodenia nervov.
Pomocou „NerveGuard“ sa zabráni vstreknutiu pri príliš vysokom vstrekova-
com tlaku. Ventil pritom automaticky zablokuje prítok roztoku lokálneho anes-
tetika. 

Nadstavec na pripojenie: LUER alebo 

Objem mŕtveho priestoru max. 1 ml

Kompatibilné s injekciami 5 – 20 ml a kanylami značky PAJUNK® pre periférne 
aplikácie.
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Ohraničenie tlaku vstreknutia

Indikácie
Zabránenie príliš veľkých intrafascikulárnych dynamických vstrekovacích tlakov 
a rozpoznanie nesprávnej polohy kanyly (kontakt kanyla-nervová stena alebo 
kontakt kanyla-fascie) pri hydrostatickom otváracom tlaku počas periférnej ane-
stézie, analgézie.

Kontraindikácie
Kontraindikácie nie sú známe.

Komplikácie
Pri správnom použití nie sú známe žiadne komplikácie.

 Používateľ má v zásade povinnosť informovať pacienta o komplikáciách typic-
kých pre použitú metódu.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s výrobkom, riaďte sa protokolmi 
vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné vyriešiť touto cestou alebo ak 
ich možno považovať za závažné alebo neodstraniteľné, prerušte opatrne apli-
káciu a odstráňte z pacienta invazívne súčasti výrobku.

Výstražné upozornenia

k sterilnému výrobku:
Ide o jednorazový zdravotnícky výrobok na použitie u jedného pacienta!

Tento výrobok nikdy nesmiete znova použiť!
Tento výrobok nikdy nesmiete znova sterilizovať!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opätovné spracovanie ani na 
opätovnú sterilizáciu!
Dizajn výrobku nie je vhodný ani na opätovné spracovanie ani na opätovnú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opätovného použitia/recyklácie
 –  môže výrobok stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrobcom.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov preparácie.
 – existuje riziko, že výrobok stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!
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pri aplikácii:
1. Na systém nevyvíjajte väčší tlak ako pri injekcii bez NerveGuard. 
2. Pri netesnosti viac nepoužívajte NerveGuard. 
3. NerveGuard zabraňuje vstreknutiu pri príliš vysokom tlaku, nedáva však 

žiadnu informáciu o správnej polohe hrotu kanyly.
4. Dynamický vstrekovací tlak je ovplyvnený dĺžkou a veľkosťou kanyly a 

veľkosťou injekcie, hustotou injektátu, ako aj rýchlosťou vstrekovania. 
Hydrostatický (otvárací) tlak tým nie je ovplyvnený.

k použitiu s inými kompatibilnými výrobkami:
Pri použití viacerých komponentov sa pred aplikáciou oboznámte s ich princí-
pom činnosti tak, že skontrolujete spojenia a priechody.

Ďalšie výstražné upozornenia:
1. Keďže hrozí riziko pri kontakte s patogénmi prenášanými krvou, uplatnite 

ako štandardné preventívne opatrenie v  súvislosti s  používaním a  likvi-
dáciou výrobku všeobecné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie 
s krvou a telesnými tekutinami.

2. Vezmite na vedomie, že pokračujúce používanie výrobku toho istého druhu 
vyžaduje aj po zmene/výmene kumulatívne hodnotenie v zmysle právnych 
predpisov o zdravotníckych pomôckach.

Aplikácia
1. Naplnenú injekčnú striekačku pripojte k ženskému zásuvkovému konektoru 

NerveGuardu a vstrekovaciu hadičku spojte s pripojenou kanylou k muž-
skému zástrčkovému konektoru NerveGuard.

2. Odvzdušnite systém
3. Polohujte kanylu a pomocou známej techniky lokalizujte cieľový nerv.
4. Spustite proces vstrekovania. Ak NerveGuard okamžite zablokuje vstrekova-

nie, je nutné vychádzať zo zvýšeného otváracieho tlaku v dôsledku zablo-
kovania alebo upchania otvoru kanyly usadeninami. Piestom striekačky 
uvoľnite tlak a opäť umiestnite kanylu. 
 Ak sa NerveGuard zablokuje v priebehu vstrekovacieho procesu, je nutné 
vychádzať zo zvýšených dynamických tlakových pomerov. Uvoľnite piest strie-
kačky, aby sa znovu otvoril ventil NerveGuardu a pokračujte so vstrekovaním s 
menšou rýchlosťou vstrekovania.
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Obmedzenie teploty +10 °C až +30 °C

Vlhkosť vzduchu, obmed-
zenie 20 % až 65 %

Chráňte pred slnečným žiarením 

Skladujte na suchom mieste

Všeobecné upozornenia
Výrobky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

 Všetky závažné incidenty, ktoré sa vyskytli pri používaní výrobku, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Legenda použitých symbolov na etikete

Výrobca Dodržiavajte návod na použitie

Dátum exspirácie … Rx only Vyžaduje sa lekársky predpis (Výro-
bok smie používať iba kvalifikovaný 
zdravotnícky personál v súlade 
s účelom určenia.)Číslo výrobku

Sterilizovaný etylénoxidom Nepoužívajte pri MR

Opakovane nesterilizujte Inštrukcia

Ak je balenie poškodené, výrobok
nepoužívatejte Upozornenie, informácia

Skladujte na suchom mieste Výrobok spĺňa platné požiadavky 
ustanovené v harmonizačných 
právnych predpisoch Spoločenstva 
a monitoruje ho notifikovaný 
orgán

Vlhkosť vzduchu, obmedzenie

Nepoužívajte opakovane PHT
Neobsahuje ftaláty  
(podľa oddielu 7.5 prílohy I 93/42/
EHS)

Pozor Neobsahuje latex

Dátum výroby Počet kusov

Kód šarže Nadstavec na pripojenie:  
NRFit® podľa ISO 80369-6 

Chráňte pred slnečným žiarením Preklad

Obmedzenie teploty Medicínsky výrobok
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