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Radiofrequency Thermal Lesioning 
Cannula
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Kasutusjuhend
Eriline tähelepanu

 Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhiseid hoolikalt läbi! 
Rx only  Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-

tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja. 
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed, vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvusavaldusi. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda äranägemisel. 

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
sus staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu, mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ühilduvus
 Tootenumbrid ja selle kasutusjuhendi ulatus on esitatud kehtivas vastavusdek-
laratsioonis.
001165-xxx seeria; raadiosagedusliku termilise ablatsiooni kanüül, lõige 15°

 0011165-xxx seeria; raadiosagedusliku termilise ablatsiooni kanüül, lõige 
15°, kaardus

 001175-xxx seeria; raadiosagedusliku termilise ablatsiooni kanüül Sono, 
lõige 15°; ehhogeensete Cornerstone jäljenditega

 001155-xxx seeria; termilise ablatsiooni kanüül krokodilliklambri ja sisse-
pritsevoolikuga

 001255-xx seeria; PulsedRF termilise ablatsiooni kanüül 1,6mm pistiku ja 
sissepritsevoolikuga

 001285-xx seeria; PulsedRF Sono termilise ablatsiooni kanüül  Sono 1,6mm  
pistiku ja sissepritsevoolikuga, ehhogeensete Cornerstone jäljenditega
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lTermilise ablatsiooni kanüülid (isoleeritud, elektriühendusega, mis võimaldab 
otsest ühendamist raadiosagedusliku generaatoriga või ilma elektrilise ühendu-
seta kasutamiseks
sondidega, pingekindlus: kuni 650V).
Kasutamiseks tavaliste raadiosagedusgeneraatoritega (nt Radionics/Valleylab/
Covidien) järgmiste põhiandmetega: monopolaarne/bipolaarne, maksimaalselt 
u 50 W võimsus, taimer, väljundimpulsid kuni 200 Hz. Valmistaja kasutusjuhend 
eelseadistatud programmide kohta on kindlasti vajalik.
PAJUNK® soovitab kasutada tootjafirma MINTA Medical (UK) termosonde.

Ühenduvus: LUER 

Sihtotstarve
Närvide juhtevõime ajutine katkestamine.
Toime kestus: 6 kuni 9 kuud, varieerub sõltuvalt erinevast taastumisvõimest 
vahemikus 3 kuud kuni 18 kuud.

Näidustused 
Raadiosageduslikku ablatsiooni kasutatakse näiteks

1. Üla- või alajäsemetega seotud RSD/CRPS/SMP puhul
2. Mehaanilise kaelavalu või alaseljavalude puhul, mis on tingitud nimmelü-

lide haigustest
3. Kuklaluu   neuralgia
4. Kõhu (siseelundite) valu vastusena sisusenärvi blokaadidele.

Raadiosageduslik ablatsioon kujutab endast neurodestruktiivset protseduuri, 
mille puhul sooritatakse raadiosagedusliku voolu abil kontrollitud termoab-
latsioon. Krüoablatsioon kujutab endast samuti ablatiivset protseduuri, mille 
käigus külm tekitab pikaajalise blokaadi. Mõlema protseduuri toimeaeg on ajali-
selt piiratud, seetõttu võib osutuda vajalikuks viia läbi uusi protseduure.
Üldised valikukriteeriumid: kroonilise valuga patsiendid, kellel puuduvad piisavad 
väljavaated paranemiseks elektriravi, füsioteraapia, manuaalravi abil. Arvestades
meetodite ajalist piiratust, tuleb hoolikalt kaaluda pikaajalise farmakoteraapia 
eeliseid nende protseduuride ees.

Vastunäidustused
Samaaegselt esinevad neuropaatilised puudujäägid (sensoorsed või motoor-
sed) samas segmendis.
Järgmiste patsientide puhul ei tohiks raadiosageduslikku ablatsiooni läbi viia:

1. patsientidel, kes võtavad verd vedeldavaid ravimeid
2. patsientidel, kes põevad parajasti mõnda infektsiooni
3. patsientidel, kes ei reageeri valuvaigistite abil tehtavatele lokaalsetele blo-

kaadidele

Ärge kasutage seda toodet mingil juhul, kui on teateid materjali talumatuse ja/
või vastasmõjude kohta!
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l Komplikatsioonid
Protseduure ülalmainitud tootega tohivad läbi viia ainult arstid, kes on tuttavad 
võimalike komplikatsioonidega. Komplikatsioonid võivad tekkida igal ajal kas 
protseduuri kestel või pärast seda.
Võimalike komplikatsioonide hulka kuuluvad:

• Embooliad
• Närvikahjustused
• Hematoomid/veritsused
• Infektsioonid/sepsis
• Surm

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad tüsistused, järgige oma asutuse eeskirju. Kui 
tüsistusi ei saa sel viisil kõrvaldada või kui neid peetakse tõsisteks või ravitama-
tuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilse toote kohta:
Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taastöötlemiseks ega ka veelkord-
seks steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taastöötlemiseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise / ringlusse võtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endotoksiliste reaktsioonide 
oht!

kasutamisel koos teiste ühilduvate toodetega:
1. Pistikud/ühendused ei tohi mingil juhul kokku puutuda pingestatud osa-

dega (nt pistikupesad) ega metallesemetega.
2. Patsiendi vigastuste vältimiseks peavad kõik patsiendi lähikonnas olevad 

ühendatud seadmed vastama kehtivatele eeskirjadele. Kõik seadmed ja 
lisaseadmed peavad vastama standardite EN 60 601-1, EN 60 601-1-1 ja 
kohaldatavate alanormide nõuetele.



5

Ee
st

i k
ee

l3. Tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et teatud tingimustel võivad ka kõigist 
reeglitest kinnipidamisel lekkevoolud või patsiendi lisavoolud summeeruda 
ja sellest tulenevad lubamatult kõrged väärtused pantsienti ohustada.

4. Seetõttu tuleb eelnevalt kontrollida, kas seadmete ühendamine võib põh-
justada lubatud piirväärtuste ületamist.

5. Seadmete ja seadeldiste ebaõige ühendamine (süsteemi moodustamine) 
võib patsienti eluohtlikult vigastada.

6. Termoablatsiooni ei tohiks kasutada implanteeritud elektriseadmetega (nt 
südamestimulaatoriga) patsientidel, kui eelnevalt pole spetsialistilt selleko-
hast nõu küsitud. Implanteeritud seadmete võimalikud häired võivad pat-
sienti ohustada.

täiendavad hoiatused:
1. Ärge manustage ravimeid, mis pole selleks ettenähtud.
2. Jälgige eriti just adipoossete patsientide ja laste puhul, et valitud kanüül vas-

taks sobivatele mõõtudele (läbimõõt, pikkus).
3. Vere ja kehavedelikega ümberkäimisel kasutage toote käitlemise ja utiliseeri-

mise osas rutiinse meetodina üldisi ettevaatusabinõusid, kuna kontakt vere 
kaudu levivate patogeenidega võib olla ohtlik.

4. Pange tähele, et sama tüüpi toote jätkuvat kasutamist saab ka pärast muut-
mist/väljavahetamist kumulatiivselt hinnata meditsiiniseadmeid käsitlevate 
õigusaktide mõistes.

Kasutamine
Temperatuuri abil reguleerimata ablatsioon:
Rakendage aseptilisi ettevaatusabinõusid, kandes steriilseid kindaid, suu ja nina 
kaitsevahendit, juuksekaitset ja kirurgilist kitlit. Desinfitseerige nahk. Juhtige 
kanüül ablatsiooni läbiviimiseks ettenähtud kohast sisse. Kontrollige kanüüli 
asendit röntgenograafiliselt. Ühendage kanüüliotsa või sondi ühenduskaabel 
generaatoriga. Alustage sensoorset stimulatsiooni sagedusel 50 Hz ja proovige 
kasutada/saavutada võimalikult madal milliamperväärtus (nt künnisena 0,2 mA).
Kui soovitud positsioon on saavutatud, süstige anesteetikum ja oodake mõnda 
aega. Lülitage ablatsioonigeneraator ablatsiooni režiimi ja seadke see väärtusele 
21 V, 80 C ja kestvuseks 60–90 sekundit. Käivitage ablatsiooni aeg.
Ablatsiooniprotsessi lõppedes: eemaldage kanüülid ja utiliseerige need nõue-
tekohaselt (nõelatorke vigastused!). Torkekoht tuleks katta plaastriga. Patsienti 
tuleks mõned tunnid jälgida.

Temperatuuri abil reguleeritud protseduur:
Rakendage aseptilisi ettevaatusabinõusid, kandes steriilseid kindaid, suu ja nina 
kaitsevahendit, juuksekaitset ja kirurgilist kitlit. Desinfitseerige nahk. Juhtige 
kanüül ablatsiooni läbiviimiseks ettenähtud kohast sisse. Kontrollige kanüüli 
asendit röntgenograafiliselt. Punkteerige kanüüli ja sisseviidud termosondi abil. 
Seadistage generaator impedantsile (väärtus peaks olema 300 oomi – 900 oomi).
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l Parima positsiooni kindlakstegemiseks: lülitage stimuleerimisrežiimile ja alus-
tage sensoorset stimulatsiooni 50 Hz-ga. Motoorset süsteemi saate stimuleerida 
ka 2 Hz-ga. Kui soovitud positsioon on saavutatud, eemaldage termiline ele-
ment ja süstige anesteetikumi. Sisestage uuesti termiline element (veenduge, 
et termiline element oleks jätkuvalt steriilne). Oodake natuke aega ja seadistage 
vajalikud väärtused – temperatuur ja aeg –, ning tehke automaatne käivitus.
Kui protseduur on lõpetatud, eemaldage kõigepealt termiline element ja see-
järel termoablatsiooni nõel. Desinfitseerige torkekoht ja katke see plaastriga. 
Utiliseerige nõel. Lõpetage protseduur ja jätke patsient veel mõneks ajaks jäl-
gimisele.
Edasine protseduur vastavalt kehtivale meditsiinilisele standardile.

Kasutamise ja ladustamise tingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskuse piirang 20 % kuni 65%

Kaitsta päikesevalguse eest

Säilitada kuivas

ldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja/või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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lMärgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Temperatuuripiirang

Kasutatav kuni ... Järgige kasutusjuhendit

Artikli number Mittepürogeenne

Steriliseeritud etüleenoksiidiga Rx only Vajalik retsept (toodet tohib kasu-
tada ainult kvalifitseeritud meditsi-
initöötaja.)Uuesti mitte steriliseerida

Katkise pakendi korral mitte
kasutada Juhis

Säilitada kuivas Märkus, teave

Õhuniiskus, piirang
"CE-vastavusmärgistus" või "CE-
märgistus" = märgistus näitab, et 
toode vastab meditsiiniseadmete 
määruses või muudes asjakohase 
märgistuse kinnitamist käsitlevates 
Euroopa Liidu õigusaktides sätesta-
tud asjakohastele nõuetele.

Mitte uuesti kasutada

Tähelepanu Kogus

Valmistamise kuupäev Tõlge

Partii kood Meditsiinitoode

Kaitsta päikesevalguse eest
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