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Инструкция за употреба
Специално внимание

 Прочетете внимателно информацията и указанията за приложение 
по-долу! 

Rx only  Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструк-
ция за употреба от квалифициран медицински персонал.

PAJUNK® не дава препоръка за метод за лечение. Отговорен за вида на 
приложението и избора на пациента е лекуващият медицински персонал. 
Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни 
съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката 
и обучението.
При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията 
изтича и сигурността на пациента е застрашена.
При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва да 
се спазват техните указания за употреба и декларациите за съвместимост. 
Решението за комбинираната употреба на продукти от различни производи-
тели (доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от прилагащия. 

 Ако има основателни съмнения относно пълнотата, неповреде-
ността или статуса на стерилност, продуктът в никакъв случай 
не бива да се използва.
 Могат да се използват само неповредени продукти преди посочения 
в обозначението срок на стерилна годност в неповредена опаковка.

Продуктово описание/съвместимост
  Продуктовите номера, респ. обхватът на валидност на насто-
ящата инструкция за употреба можете да вземете от валидната 
декларация за съответствие.
Серия 001165-xxx; РЧ термолезионна канюла, заостряне 15°
Серия 011165-xxx; РЧ термолезионна канюла, заостряне 15 , с огъване
 Серия 001175-xxx; РЧ термолезионна канюла Sono, заостряне 15 , с 
ехогенни резби Cornerstone
 Серия 001155-xxx; термолезионна канюла с клема тип крокодил и 
шлаух за впръскване
 Серия 001255-xx; термолезионна канюла PulsedRF с 1,6 mm щекер и 
маркуч за впръскване
 Серия 001285-xx; PulsedRF Sono термолезионна канюла Sono с 1,6 mm  
щекер и шлаух за впръскване с ехогенни резби Cornerstone
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връзка с РЧ генератора или без електрическо свързване за употреба
със сонди, устойчивост на напрежение: до 650 V).
За употреба с обичайни РЧ генератори (напр. Radionics/Valleylab/Covidien) 
със следните ключови данни: монополярни/биполярни, приблизително 50 
W максимална мощност, таймер, изходни импулси до 200 Hz. Инструкцията 
за употреба на производителя е задължителна за предварително настро-
ените програми.
PAJUNK® препоръчва използването на термосондите на производителя 
MINTA Medical (UK).
Свързаност: Luer
Предназначение
Временно прекъсване на проводимостта на нерви.
Продължителност на действие: 6 до 9 месеца, варира въз основа на разли-
чен капацитет на възстановяване между 3 и до 18 месеца.
Показания 
Радиочестотното лезиониране се използва например при

1. RSD/CRPS/SMP, отнасящи се до горните или долните крайници
2. Механична болка във врата или болки в долната част на гръбначния 

стълб, причинени от заболявания на фасетните стави
3. Тилна невралгия
4. Коремна (висцерална) болка, като реакция на коремните блокажи.

Радиочестотната лезия е невродеструктивен процес, при който чрез радио-
честотно електричество се извършва контролирана термолезия. При кри-
олезията също става дума за аблативен процес, при който дългосрочен 
блокаж бива предизвикан чрез студ. Продължителността на действието на 
двата процеса е ограничена във времето, евентуално поради това са необ-
ходими нови процедури.
Генерални селекционни критерии: Пациенти с хронични болки без доста-
тъчно подобрение чрез ТЕНС, физиотерапия, мануална терапия. С оглед на
ограничената във времето продължителност на действие на методите 
дългосрочна фармацевтична терапия като заместител на тези процедури 
трябва да бъде преценена много внимателно.
Противопоказания
Едновременно налични невропатични дефицити (чувствителни или 
моторни) в същия сегмент.
При следните пациенти не трябва да бъде провеждано РЧ лезиониране:

1. Пациенти, които приемат медикаменти за разреждане на кръвта
2. Пациенти, които понастоящем страдат от някакъв вид инфекция
3. Пациенти, които не реагират на местни блокажи посредством анесте-

тици
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мости към материали и/или известни взаимодействия!
Усложнения
Процедури с описания по-горе продукт могат да бъдат извършвани един-
ствено от лекари, които са запознати с евентуалните усложнения. Услож-
нения могат да се появят по всяко време по време на процедурата или 
след нея.
Към възможните усложнения принадлежат:
• Емболии
• Нервни лезии
• Хематоми/кървене
• Инфекции/сепсис
• Смърт

 Прилагащият принципно има задължение за разясняване на типич-
ните за процедурата усложнения.
 Ако по време на употребата се стигне до усложнения с продукта, 
следвайте протоколите на вашето учреждение. Ако усложненията 
не могат да се отстранят по този начин или ако се считат за 
тежки, или такива, които не могат да се третират, прекъснете 
приложението и отстранете инвазивните съставни части на про-
дукта от пациента.

Предупредителни указания

За стерилния продукт:
Става дума за медицински продукт за еднократна употреба върху един 
пациент!

В никакъв случай не бива да използвате повторно този продукт!
В никакъв случай не бива да стерилизирате повторно продукта!

Използваните при производството материали не са подходящи за повторна 
подготовка, нито за повторна стерилизация!
Продуктовият дизайн не е подходящ за повторна подготовка, нито за пов-
торна стерилизация!

В случай на неразрешена повторна употреба/повторна подготовка
 –  продуктът може да загуби предвидени от производителя същест-
вени характеристики.
 –  има значителен риск от кръстосана инфекция/контаминация от 
потенциално недостатъчна процедура по подготовка.
 – има риск продуктът да загуби функционалните си характеристики.
 –  има риск от разрушаване на материалите и от ендотоксични реак-
ции, причинени от остатъци!
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1. В никакъв случай не бива щекери/свързвания да се довеждат до 
контакт с електропроводими части (напр. контакти) или метални пред-
мети.

2. За избягване на наранявания на пациента всички свързани съоръже-
ния в близост до него трябва да отговарят на валидните предписания. 
Всички съоръжения и аксесоари трябва да отговарят на правилата на 
EN 60 601-1, ЕN 60 601-1-1 и на приложимите раздели на стандарта.

3. Трябва да се внимава за това, че при определени обстоятелства, дори 
при спазване на всички правила за отделните съоръжения, в най-не-
благоприятния случай всички отвеждани токове, респ. помощните 
токове за пациента се събират и по този начин недопустимо високи 
стойности застрашават пациента.

4. Трябва предварително да се проверява дали включването заедно на 
апарати и съоръжения при определени обстоятелства не води до пре-
вишаване на допустимите гранични стойности. 

5. Неправилното включване на уреди и съоръжения (формиране на сис-
теми) може да нарани пациента с опасност за живота.

6. Термолезията не бива да се използва при пациенти с имплантирани 
електрически уреди (напр. пейсмейкъри), без преди това да е извър-
шена медицинска консултация със специалист. Възможните повреди 
на имплантираните уреди могат да представляват опасност за паци-
ента.

Допълнителни предупредителни указания:
1. Не приемайте медикаменти, които не са указани за целевата употреба.
2. При адипозните пациенти и децата внимавайте особено за избора на 

канюла с подходящите размери (диаметър, дължина).
3. По отношение на употребата и изхвърлянето на продукта прилагайте 

общите предписания при боравенето с кръв и телесни течности като 
рутинна мярка, тъй като контактът с предаваните от кръвта патогени 
води до опасност.

4. Обърнете внимание на това, че продължаващата употреба на продукт 
от същия вид, дори и след смяна по смисъла на законите за медицин-
ски продукти, се оценява кумулативно.

Приложение
Лезиониране, което не се управлява посредством температурата:
Вземете антисептични предпазни мерки чрез носенето на стерилни ръка-
вици, защита на носа и устата, защита на косата, операционна престилка. 
Дезинфекцирайте кожата. Въведете канюлата в мястото, предвидено за 
лезиониране. Контролирайте позицията на канюлата посредством рентге-
нов апарат.  Свържете кабела за свързване на приставката на канюлата 
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симулация с 50 Hz и се опитайте да използвате/достигнете възможно най-
ниската милиамперна стойност (например 0,2 mA като гранична стойност).
Когато определената позиция е достигната, инжектирайте анестетика и 
изчакайте известно време. Включете лезионния генератор в лезионен 
режим и го настройте на 21 V, 80°C, и на времетраене от 60 – 90 секунди. 
Стартирайте времето на лезиониране.
След процеса на лезиониране: отстранете канюлите и ги депонирайте по 
предписание (опасност от убождания с игли!). Мястото на пробождане 
трябва за бъде покрито с пластир. Пациентът трябва да бъде под наблю-
дение за няколко часа.
Процес, управляван от температурата:
Вземете антисептични предпазни мерки чрез носенето на стерилни ръка-
вици, защита на носа и устата, защита на косата, операционна престилка. 
Дезинфекцирайте кожата. Въведете канюлата в мястото, предвидено за 
лезиониране. Контролирайте позицията на канюлата посредством рентге-
нов апарат. Пунктирайте с канюлата и въведената термосонда. Настройте 
генератора на импеданс (стойността трябва да бъде 300 Ohm – 900 Ohm).
За установяване на най-добрата позиция превключете на стимулиращ 
режим и започнете сензорната стимулация с 50 Hz. Моторната система 
може да бъде стимулирана и с 2 Hz. Когато определената позиция е дос-
тигната, отстранете термоелемента и инжектирайте анестетика. Въведете 
термоелемента отново (уверете се, че термоелементът все още е стери-
лен). Изчакайте известно време и настройте необходимите стойности – 
температура и време – и извършете автоматичен старт.
След приключен процес отстранете първо термоелемента и след това 
отстранете термолезионната игла. Почистете мястото на пробождане и 
поставете върху него пластир. Депонирайте иглата. Завършете процеса и 
оставете пациента още известно време под наблюдение.
Други действия съгласно действащ медицински стандарт.
Условия на експлоатация и съхранение

Ограничение на температурата +10 °C до +30 °C
Ограничение на влажността на 
въздуха 20 % до 65 %

Да се съхранява далеч от слънчева светлина

Да се съхранява на сухо
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Продуктите се произвеждат в съответствие с валидните по целия свят 
насоки за опасни вещества.

Без пироген
 Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на 
продукта, трябва да се докладват на производителя и съответ-
ните органи в страната, в която потребителят и/или пациентът 
са установени.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Германия.

Легенда на използваните в обозначението символи

Производител Ограничение на температурата

Да се използва до … Да се спазва инструкцията за 
употреба

Артикулен номер Без пироген

Стерилизирано с етиленоксид Rx only
Само с рецепта (продуктът 
може да се прилага само 
според предназначението от 
квалифициран медицински 
персонал.)

Да не се стерилизира повторно

При повредена опаковка да не 
се използва Инструкция

Да се съхранява на сухо Указание, информация

Влажност на въздуха, 
ограничение

„СЕ маркировка за съответствие“ 
или „СЕ маркировка“ = 
маркировка показва, че даден 
продукт отговаря на съответните 
изисквания, предвидени в 
Наредбата за медицинските 
изделия или в друго 
законодателство на Европейския 
съюз относно нанасянето на 
съответната маркировка.

Да не се използва повторно

Внимание

Дата на производство Брой

Код на партида Превод

Да се съхранява далеч от 
слънчева светлина Медицински продукт
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