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TUNNELER (REF 91826)
For use with Intrathecal Catheter

Explanation of Symbols
Refer to the package and product labeling to see 
which symbols apply to this product.

Contents
1 –  Intrathecal Catheter Tunneler,  

45.7 cm (18 in.) Long

Description
The Tunneler is a malleable stainless steel tunneler 
with a pointed tip to penetrate subcutaneous tissue 
and a threaded end for attachment to the Intrathecal 
Catheter, supplied separately.  

Indications
The Tunneler is indicated for subcutaneous 
positioning of the Intrathecal Catheter.

Contraindications
The Tunneler is contraindicated when the presence 
of infection, bacteremia or septicemia is known or 
suspected.

Warnings
•  The device is supplied sterile and is nonpyrogenic.  

Do not use if package is damaged or opened. 
Sterilized by ethylene oxide. 

• Use sterile technique.
•  After use, this product may be a potential 

biohazard.  Handle and discard in accordance with 
accepted medical practice and all applicable laws 
and regulations. Do not resterilize.

Precautions
• Read and follow all instructions.
•  This device should only be used by qualified 

medical personnel specifically trained in its use.
•  Examine the package carefully before opening to 

confirm its integrity and that the expiration date has 
not passed.

•  Please consult the Instructions for Use provided 
with the Intrathecal Catheter and appropriate 
Prometra Programmable Pump for a complete 
description of catheter and pump placement.

Adverse Events
• Hematoma formation
• Perforation or laceration of vessels or viscus
• Puncture of skin, thoracic wall or abdominal wall

Equipment
• Tunneler
• Programmable Pump, supplied separately
• Intrathecal Catheter Kit, supplied separately

Instructions
1.  Push the intrathecal catheter onto the threaded tip 

of the tunneler until it stops, then turn catheter 
clockwise until it is fully threaded onto the 
threaded tunneler tip. 

2. I nsert the pointed tunneler tip at the paravertebral 
incision site and advance the pointed tunneler 
tip to the pump pocket site. If necessary, use a 
second tunneling procedure with a temporary exit 
in the plane of the midaxillary line.

  Warning: Do not puncture the skin, thoracic or 
abdominal wall with the tip of the tunneler.

3.  Please refer to the Instructions for Use provided 
with the Intrathecal Catheter and appropriate 
Prometra Programmable Pump for further 
instructions.

Trademarks are the property of their respective 
owners.

US and Foreign patents issued and pending.  Please 
consult www.flowonix.com for the most up-to-date 
information.
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EC REP
Authorized Representative in the  
European Community

Nonpyrogenic Non-pyrogenic

Latex-Free No patient or fluid contact with latex 
components

PVC-Free No patient or fluid contact with polyvinyl 
chloride components

DEHP-Free No patient or fluid contact with di(2-
ethylhexyl)phthalate components

Rx only Caution: Federal Law (USA) restricts this 
device to sale by or on the order of a 
physician.
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ΤΟΥΝΕΛΟΠΟΙΟΣ (REF 91826)
Για χρήση με ενδορραχιαίο καθετήρα

Επεξήγηση συμβόλων
Ανατρέξτε στην επισήμανση της συσκευασίας και του προϊόντος 
για να δείτε ποια σύμβολα ισχύουν για αυτό το προϊόν.

Αριθμός καταλόγου

LOT Κωδικός παρτίδας

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία κατασκευής

Αποστειρωμένο με χρήση αιθυλενοξειδίου

Μην το επαναχρησιμοποιείτε

Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά 

έγγραφα

Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί 

ζημιά

EC REP
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Μη πυρετογόνο Μη πυρετογόνο

Χωρίς λατέξ Χωρίς επαφή του ασθενούς με υγρά ή εξαρτήματα 

από λατέξ

Χωρίς PVC Χωρίς επαφή του ασθενούς με υγρά ή εξαρτήματα 

από πολυβινυλοχλωρίδιο

Χωρίς DEHP Χωρίς επαφή του ασθενούς με υγρά ή εξαρτήματα 

από δι-(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό εστέρα

Χορηγείται μόνο 
με συνταγή (Rx)

Προσοχή: Το ομοσπονδιακό δίκαιο (Η.Π.Α.) 

επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής από 

ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

www.flowonix.com

Κατασκευαστής:
Flowonix Medical Inc.
500 International Drive, Suite 200
Mount Olive, NJ 07828 ΗΠΑ
Τηλ. +1.973.426.9229
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Τουνελοποιός

Περιεχόμενα
1 -  Τουνελοποιός για διέλευση ενδορραχιαίου καθετήρα, 

μήκους 45,7 cm (18 ιντσών)

Περιγραφή
Ο Τουνελοποιός είναι ένας ευλύγιστος τουνελοποιός από 
ανοξείδωτο χάλυβα με μυτερό άκρο, ώστε να διεισδύει 
στον υποδόριο ιστό και ένα βιδωτό άκρο για σύνδεση στον 
Ενδορραχιαίο Καθετήρα παρέχεται ξεχωριστά.  

Ενδείξεις
Ο Τουνελοποιός ενδείκνυται για υποδόρια τοποθέτηση του 
ενδορραχιαίου καθετήρα.

Αντενδείξεις
Ο Τουνελοποιός αντενδείκνυται όταν είναι γνωστή ή υπάρχει 
υποψία για παρουσία λοίμωξης, βακτηριαιμίας ή σηψαιμίας.

Προειδοποιήσεις
•  Η συσκευή παρέχεται αποστειρωμένη και μη πυρετογόνος. 

Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει 
υποστεί ζημιά. Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου. 

• Χρησιμοποιήστε άσηπτη τεχνική.
•  Μετά τη χρήση, αυτό το προϊόν μπορεί να αποτελεί 

ενδεχόμενο βιολογικό κίνδυνο. Χειριστείτε και απορρίψτε 
σύμφωνα με την αποδεκτή ιατρική πρακτική και  
όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  
Μην επαναποστειρώνετε.

Προφυλάξεις
• Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
•  Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από 

εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο 
στη χρήση της.

•  Εξετάστε προσεκτικά τη συσκευασία πριν την ανοίξετε 
για να επιβεβαιώσετε την ακεραιότητά της και ότι η 
ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει.

•  Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που 
παρέχονται με τον ενδορραχιαίο καθετήρα και την κατάλληλη 
Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra για μια πλήρη 
περιγραφή της τοποθέτησης του καθετήρα και της αντλίας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
• Σχηματισμός αιματώματος
• Διάτρηση ή ρήξη αγγείων ή σπλάγχνων
•  Παρακέντηση του δέρματος, του θωρακικού τοιχώματος  

ή του κοιλιακού τοιχώματος

Εξοπλισμός
• Τουνελοποιός
• Προγραμματιζόμενη αντλία, παρέχεται ξεχωριστά
• Κιτ ενδορραχιαίου καθετήρα, παρέχεται ξεχωριστά

Οδηγίες
1.  Ωθήστε τον ενδορραχιαίο καθετήρα πάνω στο βιδωτό άκρο 

του τουνελοποιού έως ότου σταματήσει και στη συνέχεια 
στρίψτε τον καθετήρα δεξιόστροφα έως ότου να είναι πλήρως 
βιδωμένος πάνω στο βιδωτό άκρο του τουνελοποιού. 

2. Ε ισαγάγετε το μυτερό άκρο του τουνελοποιού στο σημείο 
της παρασπονδυλικής τομής και προωθήστε το μυτερό 
άκρο του τουνελοποιού στη θέση της θήκης της αντλίας. 
Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια δεύτερη 
διαδικασία τουνελοποίησης με προσωρινή έξοδο στο 
επίπεδο της μέσης μασχαλιαίας γραμμής.

  Προειδοποίηση: Μην τρυπάτε το δέρμα, το θωρακικό  
ή το κοιλιακό τοίχωμα με το άκρο του τουνελοποιού.

3.  Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που 
παρέχονται με τον ενδορραχιαίο καθετήρα και την 
κατάλληλη Προγραμματιζόμενη Αντλία Prometra για 
περαιτέρω οδηγίες.

Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων 
ιδιοκτητών τους.

Ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ και άλλων χωρών έχουν εκδοθεί και 
εκκρεμούν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το www.flowonix.
com για τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Χορηγείται μόνο με συνταγή (Rx)
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