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Használati utasítás
Különleges megjegyzés

 Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyelmesen 
olvassa el! 

Rx only  A terméket a használati utasításnak megfelelően kizárólag szakképzett egészség-
ügyi személyzet használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége. 
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége. 

 Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha megalapozott 
kétely áll fenn a termék hiányosságára, sértetlenségére vagy sterilitására 
vonatkozóan.
 Kizárólag sértetlen csomagolásban lévő sértetlen terméket szabad használni a 
címkén feltüntetett sterilen tartási dátum lejárta előtt.

Az eszköz leírása / kompatibilitás
 A termékszámokat, ill. a jelen használati utasítás érvényességi területeit a 
jelenleg érvényes megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.
001165-xxx széria; RF termoléziós kanül, csiszolás 15°

011165-xxx széria; RF termoléziós kanül, csiszolás 15°, hajlított

 001175-xxx széria; RF termoléziós kanül Sono, csiszolás 15°, echogén szem-
csés dombormintázattal

 001155-xxx széria; termoléziós kanül krokodil csipesszel és befecskendező 
tömlővel

 001255-xx széria; pulzáló RF termoléziós kanül 1,6 mm-es dugasszal és 
befecskendező tömlővel

 001285-xx széria; pulzáló RF Sono termoléziós kanül Sono 1,6 mm-es  
dugasszal és befecskendező tömlővel, echogén szemcsés dombormintá-
zattal
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rátorhoz, vagy elektromos csatlakozás nélkül
szondákkal való felhasználásra, feszültségállóság: max. 650 V).
A kereskedelemben kapható a következő alapvető tulajdonságokkal rendelkező 
RF generátorokkal való felhasználásra (pl. Radionics / Valleylab / Covidien): 
monopoláris / bipoláris, kb. 50 W maximális teljesítmény, időkapcsoló, kimenő 
impulzus max. 200 Hz. Az előre beállított programokra vonatkozóan a gyártó 
használati utasítása mérvadó.
PAJUNK® javasolja a MINTA Medical (UK) gyártmányú termoszondák használatát.

Szerelékcsatlakozó: LUER 

Rendeltetés
Az idegek vezetőképességének időszakos megszakítása.
Hatás időtartama: 6-9 hónap, a különböző regenerációs képesség függvényé-
ben 3 és 18 hónap között változik.

Indikációk 
A rádiófrekvenciás léziót többek között a következő esetekben alkalmazzák:

1. RSD/ CRPS/ SMP a felső vagy az alsó végtagokban
2. csigolyaízületi megbetegedések következtében fellépő mechanikus fájdal-

mak a tarkóban vagy a gerinc alsó részében
3. nyakszirti idegzsába
4. abdominális (zsigeri) fájdalom, zsigeri elzáródások következtében

A rádiófrekvenciás lézió egy idegroncsoló eljárás, amely során rádiófrekvenciás 
áram hatására ellenőrzött termolézió zajlik le. A fagyasztásos lézió esetében 
ugyancsak leválasztó eljárásról beszélünk, amelynél a hideg hatására hosszú 
idejű bokád jön létre. Ennek az eljárásnak az időbeni hatása korlátozott, ezért 
esetleg újabb kezelésre van szükség.
Alapvető kiválasztási feltételek: krónikus fájdalmak alatt szenvedő betegek, ame-
lyeknél nem mutatkozik kielégítő javulás transcutan elektromos idegstimuláció 
hatására, fizikoterápia, manuálterápia. Tekintettel
a módszerek korlátozott hatástartamára, gondosan mérlegelni kell egy hosszú 
távú gyógyszeres kezelést ezzel a kezeléssel szemben.

Kontraindikációk
Egyidejűleg fennálló neuropátiás hiányosságok (érzékelési vagy motorikus) 
ugyan abban a szegmensben.
Nem javasolt a rádiófrekvenciás lézió a következő betegeknél:

1. vérhígító gyógyszerekkel kezelt betegek
2. jelenleg fertőzésben szenvedő betegek
3. érzéstelenítő által előidézett helyi blokádokra nem reagáló betegek

Semmilyen körülmények között se használja a terméket az anyagok ismert 
összeférhetetlensége és/vagy ismert kölcsönhatások esetén!
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A fent említett termékkel csak olyan orvosok végezhetnek kezelést, amelyek 
ismerik a lehetséges komplikációkat. A kezelés alatt vagy utána bármikor fellép-
hetnek komplikációk.
A lehetséges komplikációkhoz tartoznak:

• embóliák
• idegsérülések
• hematómák / vérzések
• fertőzések / szepszis
• halál

 A felhasználó alapvetően köteles felvilágosítást adni az eljárásra jellemző 
komplikációkról.
 Amennyiben a felhasználás közben komplikációk lépnek fel a termékkel, 
kövesse intézménye előírásait. Ha a komplikációk ezáltal nem háríthatók el, 
vagy súlyosnak vagy nem kezelhetőnek bizonyulnak, körültekintően szakítsa 
meg a kezelést és távolítsa el a termék invazív részeit a betegből.

Figyelmeztetések

a steril termékre vonatkozóan:
A termék egy beteghez felhasználható egyszerhasználatos orvostechnikai 
eszköz!

Az eszközt semmi esetre sem szabad újra felhasználni!
Az eszközt semmi esetre sem szabad újrasterilizálni!

A gyártáshoz használt anyagok nem alkalmasak se újrafeldolgozásra, se újras-
terilizálásra!
Az eszköz a kialakítása alapján nem alkalmas se újrafeldolgozásra, se újrasteri-
lizálásra!

Nem megengedett újrafelhasználás / újrafeldolgozás esetén
 –  az eszköz elveszítheti a gyártó által szándékozott lényeges teljesítmény-
jellemzőit.
 –  keresztfertőzés/szennyeződés jelentős kockázata lép fel potenciálisan 
elégtelen előkészítési eljárások által.
 – fennáll annak a kockázata, hogy az eszköz funkcionális tulajdonságokat 
veszít el.
 –  anyagok bomlásának és a maradványok által okozott endotoxikus reak-
ciók kockázata áll fenn!

egyéb, kompatibilis eszközökkel való felhasználásra vonatkozóan:
1. A dugaszok/csatlakozók semmilyen esetben sem érintkezhetnek feszültség 

alatt álló eszközökkel (pl. dugaszoló aljzat) vagy fém tárgyakkal.
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koztatott összes készüléknek meg kell felelnie az érvényes előírásoknak. Az 
összes berendezésnek és tartozéknak meg kell felelnie az EN 60 601-1, EN 
60 601-1-1 szabványok, valamint az alkalmazott alszabványok szabályainak.

3. Ügyeljen arra, hogy bizonyos körülmények között, az egyes készülékekre 
vonatkozó szabályok betartása mellett is, a legkedvezőtlenebb esetben az 
összes levezetési áram, ill. beteg-segédáram összegeződhet és ezáltal a nem 
megengedett magas értékek a beteget veszélyeztetik.

4. Tehát, előzetesen ellenőrizni kell, hogy a berendezések összekapcsolása 
bizonyos körülmények között nem idézi-e elő a megengedett határértékek 
túllépését. 

5. A készülékek és berendezések szakszerűtlen csatlakoztatása (rendszer kép-
zése) a beteg életveszélyes sérülését idézheti elő.

6. Beültetett elektromos készülékekkel, pl. szívritmusszabályozóval, rendel-
kező betegeknél csak abban az esetben végezzen termoléziót, miután 
kikérte egy szakértő orvosi tanácsát. A beültetett készülékekben fellépő 
esetleges zavarok a beteg számára veszélyt jelenthetnek.

további figyelmeztetések:
1. Ne adjon be olyan gyógyszereket, amelyek nem a rendeltetési célra javal-

lottak.
2. Elhízott betegek és gyermekek kezelésekor különösen ügyeljen a megfelelő 

méretű (átmérőjű, hosszúságú) kanülök használatára.
3. Az eszköz használatakor és ártalmatlanításakor alkalmazza a vér és a testfo-

lyadékok kezelésével kapcsolatos általános óvintézkedéseket, mivel fennáll 
a vérrel terjedő kórokozókkal való érintkezés veszélye.

4. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy eszköz azonos típusú célra történő 
folyamatos használatát kumulatívan kell értékelni, az orvostechnikai eszkö-
zökreleírtak szerint, még akkor is, ha az eszközt kicserélték vagy lecserélték.

Felhasználás
Nem hővezérelt lézió:
Tegyen fertőzést megelőző óvintézkedéseket és viseljen steril kesztyűt, száj-orr-
maszkot, hajvédőt, műtőköpenyt. Fertőtlenítse a bőrt. Vezesse be a kanült a 
lézió végrehajtására kijelölt helyen. Ellenőrizze a kanül helyzetét röntgen alatt.  
Csatlakoztassa a kanülszerelék csatlakozó kábelét, ill. a szonda csatlakozó kábe-
lét a generátorral. Kezdje a szenzoros stimulációt 50 Hz frekvenciával és igye-
kezzen, hogy lehetőleg a legalacsonyabb milliamper értéket alkalmazza / érje el 
(például 0,2 mA, mint küszöbérték).
Ha elérte a kijelölt helyzetet, injekciózza be az érzéstelenítőszert és várjon egy 
ideig. Kapcsolja a léziógenerátort a lézió üzemmódba és állítsa 21 V, 80°C és 
60-90 másodperc értékekre. Indítsa el a lézió idejét.
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szerűen (sérülések tűszúrás által!). A beszúrás helyét sebtapasszal kell leragasz-
tani. A beteget néhány óráig megfigyelés alatt kell tartani.

Hővezérelt eljárás:
Tegyen fertőzést megelőző óvintézkedéseket és viseljen steril kesztyűt, száj-orr-
maszkot, hajvédőt, műtőköpenyt. Fertőtlenítse a bőrt. Vezesse be a kanült a 
lézió végrehajtására kijelölt helyen. Ellenőrizze a kanül helyzetét röntgen alatt. 
Végezzen punkciót a kanüllel és a bevezetett hőszondával. Állítsa a generátort 
impedanciára (az érték 300 - 900 Ohm legyen).
A legjobb helyzet meghatározása: Kapcsoljon a stimuláció üzemmódba és 
kezdje meg a szenzoros stimulációt 50 Hz frekvenciával. Lehetséges a motorikus 
rendszer stimulálása is 2 Hz frekvenciával. Ha elérte a kijelölt helyet, távolítsa el a 
termoelemet és injekciózza az érzéstelenítőszert. Vezesse be újra a termoelemet 
(győződjön meg róla, hogy a termoelem még steril). Várjon egy kis időt és állítsa 
be a szükséges értékeket - hőmérséklet és idő -, majd végezzen automatikus 
indítást.
Az eljárás befejezése után távolítsa el először a termoelemet, majd a termoléziós 
tűt. Tisztítsa meg a beszúrás helyét és lássa el sebtapasszal. Ártalmatlanítsa a tűt. 
Fejezze be az eljárást és tartsa a beteget egy ideig megfigyelés alatt.
További eljárás az érvényes orvosi szabályok szerint.

Használati / tárolási körülmények

Hőmérséklet-korlátozás +10 °C - +30 °C

Páratartalom-korlátozás 20 % - 65 %

Napfénytől elzárva tartandó

Szárazon tartandó

Általános információk
Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes 
irányelvek szerint történt.

Pirogénmentes

 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyártó-
nak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó és/
vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.
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Gyártó Hőmérséklet-korlátozás

Eltarthatósági idő ... Tartsa be a használati utasítást

Cikkszám Pirogénmentes

Etilén-oxiddal sterilizálva Rx only Vényköteles (Az eszközt kizárólag a 
rendeltetésnek megfelelően, szak-
képzett egészségügyi személyzet 
használhatja.)Nem sterilizálható újra

Sérült csomagolás esetén ne
használja Utasítás

Szárazon tartandó Utasítás, információ

Páratartalom, korlátozás "CE - megfelelőségi jelölés" vagy 
"CE-jelölés" = A jelölés azt jelenti, 
hogy a termék megfelel az Európai 
Unió gyógyászati rendeleteiben 
vagy egyéb jogi előírásaiban az 
érintett jelölés kiadásáról rögzített 
erre vonatkozó követelményeknek.

Nem újrafelhasználható

Figyelem

Gyártási dátum Mennyiség

Tételszám Fordítás

Napfénytől elzárva tartandó Orvostechnikai eszköz
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