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Naudojimo instrukcija
Atkreipkite dėmesį

 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo ins-
trukcijas! 

Rx only  Šis gaminys skirtas pagal šią naudojimo instrukciją naudoti tik kvalifikuotiems 
medikams.

„PAJUNK®“ neteikia jokių rekomendacijų dėl gydymo metodų. Už naudojimo 
būdą ir tinkamumo pacientui įvertinimą atsako gydantis medicinos personalas. 
Be šios naudojimo instrukcijos taip pat galioja atitinkamos profesinės literatūros 
rekomendacijos, techninės ir išsilavinimo žinios.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojantis gaminiu pakartotinai 
garantija nustoja galioti, ir galima sukelti pavojų paciento saugumui.
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis 
ir jų naudojimo instrukcijų, ir įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu 
naudoti skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai yra procedūriniai 
rinkiniai) atsako naudotojas. 

Jei pagrįstai abejojate dėl gaminio komplektacijos visumos, nepaliestumo ar 
sterilumo, gaminio jokiu būdu nenaudokite.
 Gali būti naudojami tik nepažeisti, nepasibaigusio pakuotės etiketėje nurodyto 
sterilumo laiko gaminiai.

Gaminio apibūdinimas / suderinamumas
 Gaminio numerius ir šios naudojimo instrukcijos galiojimo sritį rasite nurodytą 
naujausioje galiojančioje atitikties deklaracijoje.
001165-xxx serijos; RD terminės destrukcijos kaniulė, 15° pjūvis

011165-xxx serijos; RD terminės destrukcijos kaniulė, 15° pjūvis, lenkta

 001175-xxx serijos; RD terminės destrukcijos kaniulė „Sono“, 15° pjūvis, su 
echogeniniais „Cornerstone“ įspaudais

 001155-xxx serijos; terminės destrukcijos kaniulė su krokodiliniu gnybtu ir 
įpurškimo vamzdeliu

 001255-xx serijos; „PulsedRF“ terminės destrukcijos kaniulė su 1,6 mm 
jungtimi ir įpurškimo vamzdeliu

 001285-xx serijos; „PulsedRF Sono“ terminės destrukcijos kaniulė sono-
grafui su 1,6 mm kištuku ir įpurškimo vamzdeliu su echogeniniais „Cor-
nerstone“ įspaudais
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prijungti prie RD generatoriaus, arba be elektros jungties, naudojamos
su zondais, elektrinis atsparumas: iki 650 V).
Skirta naudoti su komerciniais radijo dažnių generatoriais (pvz., „Radionics“ / 
„Valleylab“ / „Covidien“) su šiais pagrindiniais duomenimis: vienpolis / dvipolis, 
maks. galia apytiksliai 50 W, laikmatis, išėjimo impulsai iki 200 Hz. Prieš nau-
dojant iš anksto nustatytas programas būtina perskaityti gamintojo naudojimo 
instrukcijas.
„PAJUNK®“ rekomenduoja naudoti terminius zondus iš „MINTA Medical“ (JK).

Jungtis: Luer

Naudojimo paskirtis
Laikinas nervų perdavimo funkcijos pertraukimas.
Poveikio trukmė: nuo 6 iki 9 mėnesių, varijuoja nuo 3 iki 18 mėnesių dėl skir-
tingo regeneracinio pajėgumo.

Indikacijos 
Radijo dažnio destrukcija naudojama, pavyzdžiui, esant:

1. RSD / CRPS / SMP, paveikiantiems viršutines ar apatines galūnes.
2. Mechaniniam sprando skausmui arba apatinės stuburo dalies skausmui dėl 

facetinių sąnarių ligų.
3. Pakaušio srities neuralgijai.
4. Pilvo (visceraliniam) skausmui, reaguojant į splanchninę blokadą.

Radijo dažnio destrukcija yra neurodestruktyvi procedūra, kurios metu radijo 
dažnio srovė sukelia kontroliuojamą terminę destrukciją. Kriodestrukcija taip pat 
yra abliacinė procedūra, kurios metu šaltis sukelia ilgalaikę blokadą. Abiejų pro-
cedūrų poveikio trukmė yra ribota, todėl gali prireikti gydymą pakartoti.
Bendrieji atrankos kriterijai: pacientai, kenčiantys lėtinį skausmą, be tinkamo 
pagerėjimo naudojant TENS, fizioterapiją, manualinę terapiją. Atsižvelgiant į
ribotą laiko atžvilgiu metodų veiksmingumą, reikia atidžiai įvertinti ilgalaikę far-
makoterapiją, palyginti ją su šiais gydymo būdais.

Kontraindikacijos
Kartu esantis neuropatinis deficitas (sensorinis ar motorinis) tame pačiame segmente.
Radijo dažnio destrukcija neturėtų būti atliekama šiems pacientams:

1. Pacientams, vartojantiems kraują skystinančius vaistus.
2. Pacientams, kuriems šiuo metu yra infekcija.
3. Pacientams, kurie nereaguoja į vietinę blokadą anestetikais.

Jokiu atveju nenaudokite gaminio, jei yra žinoma apie medžiagų netoleravimą 
ir (arba) žinomą netoleruojamą sąveiką!
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Procedūras su minėtu prietaisu turėtų atlikti tik gydytojai, kurie yra susipažinę su 
galimomis komplikacijomis. Komplikacijos gali kilti bet kada procedūros metu 
ar po jos.
Galimos tokios komplikacijos, kaip:

• embolijos;
• nervų pažeidimai;
• kraujavimas / hematomos;
• infekcijos / sepsis;
• mirtis.

 Naudotojas privalo informuoti apie įprastas procedūros metu kylančias kom-
plikacijas.
 Jei naudojimo metu su gaminiu pasitaikytų komplikacijų, būtina vadovautis 
jūsų gydymo įstaigos protokolu. Jei tokiu būdu komplikacijų pašalinti nepa-
vyksta arba jei jos laikomos sunkiomis ar negalimomis gydyti, tuoj pat atsar-
giai nutraukite procedūrą ir pašalinkite iš paciento invazinius gaminio kompo-
nentus.

Įspėjimas

steriliam gaminiui:
Tai yra vienkartinio naudojimo medicinos gaminys, skirtas naudoti tik vienam 
pacientui!

Jokiu būdu šio gaminio negalima naudoti pakartotinai!
Jokiu būdu šio gaminio negalima sterilizuoti pakartotinai!

Gamyboje naudojamos medžiagos nėra tinkamos nei pakartotinai apdoroti, nei 
pakartotinai sterilizuoti!
Gaminio konstrukcija nėra tinkama nei pakartotinai apdoroti, nei pakartotinai 
sterilizuoti!

Jei gaminys neleistinai pakartotinai apdorojamas ar naudojamas,
 –  jis gali prarasti pagrindines gamintojo numatytąsias eksploatacines 
savybes,
 –  yra didelis kryžminės infekcijos / užteršimo pavojus dėl galimai nepa-
kankamo pakartotinio apdorojimo,
 – kyla pavojus, kad gaminys praras savo funkcines savybes,
 –  dėl nepašalintų likučių kyla medžiagų skaidymosi ir endotoksinių reak-
cijų pavojus!

naudoti su kitais suderinamais gaminiais:
1. Jokiomis aplinkybėmis kištukai / jungtys negali būti liečiami prie dalių, 

kuriomis teka elektros srovė (pvz., lizdų) ar metalinių daiktų.
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os2. Kad būtų galima išvengti paciento sužalojimų, visi prijungti prietaisai paci-

ento aplinkoje turi atitikti galiojančias taisykles. Visa įranga ir priedai turi 
atitikti EN 60 601-1, EN 60 601-1-1 ir taikomų standartų dalių reikalavimus.

3. Svarbu nepamiršti, kad net ir laikantis visų atskiroms patalpoms taikomų 
taisyklių, blogiausiu atveju visos nuotėkio srovės ar paciento pagalbinės 
srovės gali būti sumuojamos ir susidariusios neleistinai didelės vertės gali 
kelti pavojų pacientui.

4. Todėl iš anksto reikia patikrinti, ar dėl prietaisų sujungimo gali būti viršytos 
leistinos ribinės vertės. 

5. Netinkamas prietaisų ir įrenginių sujungimas (sistemos formavimas) gali 
būti pavojingas paciento gyvybei.

6. Terminė destrukcija neturėtų būti naudojama pacientams su implantuotais 
elektros prietaisais (pvz., širdies stimuliatoriais) prieš tai nepasitarus su spe-
cialistu. Galimi implantuotų prietaisų trikdžiai gali kelti pavojų pacientui.

kiti įspėjimai:
1. Nenaudokite jokių vaistinių preparatų, kurie nėra indikuojami pagal numa-

tytąją paskirtį.
2. Antsvorio turintiems pacientams ir vaikams būtinai pasirinkite tinkamų 

matmenų (skersmens, ilgio) kaniulę.
3. Naudodamiesi ir šalindami gaminį, būtinai laikykitės įprastų bendrųjų atsar-

gumo priemonių tvarkydami kraują ir kūno skysčius, nes taip galite pavojin-
gai sąveikauti su per kraują pernešamais patogenais.

4. Atkreipkite dėmesį, kad tolesnis to paties tipo gaminio naudojimas taip pat 
turi būti apibendrintai įvertinamas po medicinos prietaisų įstatymų pasi-
keitimų.

Naudojimas
Destrukcijos procedūra ne pagal temperatūrą;
Laikykitės aseptinių atsargumo priemonių dėvėdami sterilias pirštines, veido 
kaukę, plaukų apsaugą ir chirurginį chalatą. Dezinfekuokite odą. Įstatykite 
kaniulę į numatytą vietą destrukcijos procedūrai atlikti. Rentgenu patikrinkite 
kaniulės padėtį.  Prijunkite kaniulės įvorės arba zondo jungiamąjį laidą prie 
generatoriaus. Pradėkite sensorinę stimuliaciją 50 Hz dažniu ir bandykite nau-
doti / pasiekti mažiausią galimą vertę miliamperais (pvz., 0,2 mA kaip slenkstinę 
vertę).
Kai pasieksite numatytą padėtį, sušvirkškite anestetiką ir šiek tiek palaukite. Des-
trukcinės procedūros generatorių perjunkite į destrukcijos režimą ir nustatykite į 
21 V, 80  C ir 60–90 sekundžių. Pradėkite destrukcijos procedūros trukmės skai-
čiavimą.
Pasibaigus destrukcijos procedūrai išimkite kaniules ir tinkamai jas išmeskite 
(galima susižaloti į aštrias adatas). Ant dūrio vietos užklijuokite pleistrą. Kelias 
valandas stebėkite pacientą.
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Laikykitės aseptinių atsargumo priemonių dėvėdami sterilias pirštines, veido 
kaukę, plaukų apsaugą ir chirurginį chalatą. Dezinfekuokite odą. Įstatykite 
kaniulę į numatytą vietą destrukcijos procedūrai atlikti. Rentgenu patikrinkite 
kaniulės padėtį. Atlikite punkciją su kaniule ir įstatytu terminiu zondu. Nustaty-
kite generatoriaus pilnutinę varžą (vertė turėtų būti 300–900 omų).
Geriausios padėties nustatymas: perjunkite į stimuliacijos režimą ir pradėkite 
sensorinę stimuliaciją 50 Hz dažniu. Motorinę sistemą taip pat galite stimuliuoti 
2 Hz dažniu. Kai pasieksite nurodytą padėtį, nuimkite termoelementą ir suleis-
kite anestetiko. Vėl įstatykite termoelementą (įsitikinkite, kad jis išliko sterilus). 
Palaukite šiek tiek laiko, nustatykite reikalingas vertes – temperatūrą ir laiką – ir 
atlikite automatinį paleidimą.
Kai procedūra bus baigta, pirmiausia nuimkite termoelementą, tada ištraukite 
terminės destrukcijos adatą. Nuvalykite injekcijos vietą ir užklijuokite pleistru. 
Adatą utilizuokite. Užbaikite procedūrą ir kurį laiką stebėkite pacientą.
Tolesnės procedūros – pagal galiojančią medicininę praktiką.

Naudojimo ir laikymo sąlygos

Temperatūros ribos nuo +10 °C iki +30 °C

Oro drėgmės ribos nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Laikyti sausai

Bendrieji nurodymai
Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direk-
tyvų.

Nepirogeniškas

 Apie visus rimtus incidentus, kurie įvyko naudojant gaminį, reikia pranešti 
gamintojui ir atitinkamoms šalies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacien-
tas, valdžios institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Deutschland (Vokietija).
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Gamintojas Temperatūros ribos

Panaudoti iki... Laikykitės naudojimo instrukcijos

Prekės Nr. Nepirogeniškas

Sterilizuota etileno oksidu Rx only Receptinis gaminys (gali būti nau-
dojamas tik pagal numatytąją nau-
dojimo paskirtį ir tik kvalifikuotų 
medikų).Nesterilizuoti pakartotinai

Nenaudoti, jei pažeista
pakuotė Nurodymas

Laikyti sausai Nurodymas, informacija

Oro drėgmė, ribos
„CE atitikties ženklas“ arba „CE 
ženklas“ = žymėjimas rodo, kad 
gaminys atitinka tam tikrus rei-
kalavimus, nustatytus Medicinos 
prietaisų direktyvoje arba kituose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
dėl atitinkamo ženklo tvirtinimo.

Nenaudoti pakartotinai

Dėmesio Vnt. skaičius

Pagaminimo data Vertimas

Partijos kodas Medicininis produktas

Saugoti nuo saulės spindulių
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