
Pain Therapy

Radiofrequency Thermal Lesioning 
Cannula
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Gebruiksaanwijzing
Let op

 Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door. 
Rx only  Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door medisch vakpersoneel con-

form deze gebruiksaanwijzing.

PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten. 
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de techniek en ontwikkelingen.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker. 

Het apparaat mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet, beschadigd of niet langer steriel is.
 Apparaten mogen alleen worden gebruikt als ze in een perfecte conditie zijn, 
binnen de vervaldatum van de steriliteit die staat aangegeven op het etiket en 
als de verpakking niet beschadigd is.

Productbeschrijving/compatibiliteit
 Zie de actuele verklaring van conformiteit voor productnummers en de strek-
king van deze gebruiksaanwijzing.
001165-xxx serie; RF-thermolaesiecanule, geslepen 15°

011165-xxx serie; RF-thermolaesiecanule, geslepen 15°, gewelfd

 001175-xxx serie; RF-thermolaesiecanule Sono, geslepen 15°, met echo-
gene Cornerstone-stempelingen

 001155-xxx serie; thermolaesiecanule met krokodillenklem en injecties-
lang

 001255-xx serie; PulsedRF thermolaesioecanule met 1,6 mm stekker en 
injectieslang

 001285-xx serie; PulsedRF Sono thermolaesiecanule Sono met 1,6 mm  
stekker en injectieslang, met echogene Cornerstone-stempelingen
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binding met de RF-generator of zonder elektrische aansluiting voor het gebruik
met sondes, spanningsvastheid: tot 650 V).
Voor het gebruik met in de handel gebruikelijke RF-generatoren (bijv. Radionics/ 
Valleylab/ Covidien) met de volgende basisparameters: monopolair/ bipolair, 
ca. 50 W maximaal vermogen, timer, uitgangspulsen tot 200 Hz. De gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant is wat betreft de vooringestelde programma's maat-
gevend.
PAJUNK® adviseert het gebruik van thermosondes van de fabrikant MINTA Medi-
cal (VK).

Connectiviteit: LUER

Beoogd gebruik
Tweedelige onderbreking van de geleidbaarheid van zenuwen.
Werkingsduur: 6 tot 9 maanden, varieert op grond van verschillende regenera-
tievermogens tussen 3 en 18 maanden.

Indicaties
Radiofrequentielaesie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij

1. RSD/CRPS/SMP betreffende de bovenste of onderste extremiteiten
2. Mechanische nekpijn of pijn in het onderste gedeelte van de wervelkolom 

op grond van facetgewrichtsaandoeningen
3. Occipitalis neuralgie
4. Abdominale (viscerale) pijn als reactie op splanchnicusblokkades.

De radiofrequentielaesie is een neurodestructief proces, waarbij door radiofre-
quente stroom een gecontroleerde thermolaesie plaatsvindt. Bij de cryolaesie 
betreft het eveneens een ablatieve procedure, waarbij door bevriezing een lang-
durige blokkade wordt gegenereerd. De werkingsduur van beide processen is 
qua tijd beperkt, daarom zijn eventueel nieuwe behandelingen nodig.
Algemene selectiecriteria: patiënten met chronische pijnen zonder voldoende 
verbetering door TENS, fysiotherapie, manuele therapie. Met het oog
op de qua tijd beperkte werkingsduur van de methoden moet een langdurige 
farmacotherapie ten opzichte van deze behandelingen zorgvuldig worden afge-
wogen.

Contra-indicaties
Gelijktijdig bestaande neuropathische gebreken (zintuiglijk of motorisch) in het-
zelfde segment.
Bij de onderstaande patiënten mag geen radiofrequentielaesie te worden uit-
gevoerd:

1. Patiënten die bloedverdunnende medicatie toegediend krijgen
2. Patiënten die op dit moment een infectie hebben
3. Patiënten die niet reageren op lokale blokkades via anesthesie
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materiaalincompatibiliteiten en/of bekende wisselwerkingen.

Complicaties
Procedures met het bovengenoemde product mogen uitsluitend door artsen 
worden uitgevoerd die bekend zijn met de eventuele complicaties. Complica-
ties kunnen te allen tijde tijdens of na de procedure optreden.
Tot de eventuele complicaties behoren:

• embolieën
• zenuwlaesies
• hematomen/bloedingen
• infecties/sepsis
• overlijden

 Gebruikers mooeten patiënten informeren over de complicaties die aan deze 
procedure verbonden zijn.
 Als er complicaties optreden tijdens het gebruik van het apparaat volg dan het 
protocol van uw instelling. Als dit de complicaties niet oplost of als deze moeten 
worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig de pro-
cedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen

voor steriel product:
Het gaat om een medisch wegwerpproduct voor gebruik bij één patiënt!

Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden!
Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gesteriliseerd worden!

De materialen die door de fabrikant van dit apparaat zijn gebruikt, zijn niet 
geschikt voor herverwerking of hersterilisatie.
Dit apparaat is niet ontworpen om opnieuw gebruikt of opnieuw gesteriliseerd 
te worden.

Onbevoegd hergebruik of herverwerking
 –  kan leiden tot verlies van de essentiële prestaties als bedoeld door de 
fabrikant
 –  leidt tot een significant grote kans op kruisinfectie/contaminatie als 
gevolg van potentieel inadequate verwerkingsmethodes
 – kan ertoe leiden dat het apparaat zijn functionele eigenschappen verliest 
 kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen

voor gebruik met andere compatibele producten:
1. Breng deze stekkers/verbindingen in geen geval met spanningvoerende 

delen (bijvoorbeeld contactdozen) of metalen objecten in contact.
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ningen in de omgeving van de patiënt aan de geldende voorschriften te 
voldoen. Alle voorzieningen en accessoires dienen te voldoen aan de voor-
schriften van de NEN-EN 60 601-1, NEN-EN 60 601-1-1 en de van toepas-
sing zijnde subnormen.

3. Houd er rekening mee dat zelfs bij naleving van alle regels voor de afzon-
derlijke voorzieningen in het ongunstige geval alle lekstromen resp. de 
hulpstromen van de patiënt kunnen accumuleren en daardoor ontoelaat-
baar hoge waarden de patiënt in gevaar brengen.

4. Controleer dus van tevoren of het koppelen van de voorzieningen eventu-
eel leidt tot het overschrijden van de toegelaten grenswaarden. 

5. Onvakkundig koppelen van apparaten en voorzieningen (systeemvorming) 
kan de patiënt levensgevaarlijk verwonden.

6. Thermolaesie mag niet bij patiënten met geïmplanteerde elektrische appa-
raten (bijvoorbeeld pacemaker) te worden geplaatst, zonder hiervoor eerst 
geneeskundig advies te hebben ingewonnen bij een specialist. Eventuele 
storingen van de geïmplanteerde apparaten kunnen een gevaar opleveren 
voor de patiënt.

andere waarschuwingen:
1. Dien geen medicatie toe die niet is bedoeld voor het beoogd gebruik.
2. Zorg ervoor dat u apparaten gebruikt met geschikte afmetingen (diameter, 

lengte), vooral bij de behandeling van obese patiënten en kinderen.
3. U moet standaard algemene voorzorgsmaatregelen treffen als u met bloed 

of lichaamsvocht werkt bij gebruik en verwijderen van het apparaat van-
wege het risico op contact met door bloed overgedragen pathogenen.

4. Let op! Het constante gebruik van een apparaat van hetzelfde type moet 
cumulatief worden beoordeeld zoals omschreven in de wetgeving voor 
medische hulpmiddelen, zelfs nadat het apparaat is verwisseld of vervangen.

Gebruik
Niet-temperatuurgestuurde laesie:
Neem aseptische voorzorgsmaatregelen door het dragen van steriele hand-
schoenen, mond- en neusbescherming, haarbescherming, operatiejas. Desin-
fecteer de huid. Breng de canule in op de plek waar de laesie uitgevoerd gaat 
worden. Controleer de positie van de canule met behulp van röntgenbeelden.. 
Sluit de aansluitkabel van de canulenaaf resp. de aansluitkabel van de sonde aan 
op de generator. Begin de sensorische stimulatie met 50 Hz en probeer een zo 
laag mogelijke milliampère-waarde te gebruiken/bereiken (bijvoorbeeld 0,2 mA 
als drempelwaarde).
Wanneer de aangegeven positie is bereikt, injecteert u het anestheticum en 
wacht u een bepaalde tijd. Zet de laesiegenerator in de laesiemodus en stel hem 
in op 21 V, 80 °C en een duur van 60-90 seconden. Start de laesietijd.
Verwijder na de laesieprocedure de canules en voer deze naar behoren af (pas 
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patiënt dient enkele uren te worden bewaakt.

Temperatuurgestuurde procedure:
Neem aseptische voorzorgsmaatregelen door het dragen van steriele hand-
schoenen, mond- en neusbescherming, haarbescherming, operatiejas. Desin-
fecteer de huid. Breng de canule in op de plek waar de laesie uitgevoerd gaat 
worden. Controleer de positie van de canule met behulp van röntgenbeelden.. 
Prik met de canule en ingebrachte thermosonde. Zet de generator op impedan-
tie (de waarde dient 300 Ohm – 900 Ohm te bedragen).
Om de beste positie te bepalen gaat u naar de stimulatiemodus en begint u 
de senorische stimulatie met 50 Hz. Het motorische systeem kan ook met 2 Hz 
worden gestimuleerd. Zodra de aangegeven positie bereikt is, verwijdert u het 
thermo-element en injecteert u het anestheticum. Breng het thermo-element 
weer in (controleer of het thermo-element nog steeds steriel is) Wacht nog even 
en stel de vereiste waarden – temperatuur en tijd – in, en voer een automatische 
start uit.
Na de voltooide procedure verwijdert u eerst het thermo-element en vervol-
gens verwijdert u de thermolaesienaald. Maak de prikplaats schoon en doe er 
een pleister op. Voer de naald af. Beëindig de procedure en behoud de patiënt 
nog een tijdje onder toezicht.
Verdere werkwijze volgens geldige medische standaard.

Gebruik en opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Luchtvochtigheidsbeperking 20 % tot 65 %

Niet blootstellen aan zonlicht

Droog bewaren

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwijd 
geldige richtlijnen voor gevaarlijke stoffen.

Pyrogeenvrij

 Alle ernstige incidenten die bij gebruik van het product zijn opgetreden, dienen 
bij de fabrikant en de betreffende instantie van het land waarin de gebruiker 
en/of de patient woonachtig is/zijn te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.
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Fabrikant Temperatuurlimiet

Te gebruiken tot … Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing

Bestelnummer Pyrogeenvrij

Gesteriliseerd met ethyleenoxide Rx only Let op: op basis van de federale 
wetgeving mag dit apparaat uits-
luitend worden verkocht door of in 
opdracht van een arts.Niet opnieuw steriliseren

Niet gebruiken als verpakking
beschadigd is Advies

Droog bewaren Informatie

Vochtigheidslimiet "CE-conformiteitskeurmerk" of 
"CE-keurmerk" = Keurmerk dat 
aangeeft dat een product voldoet 
aan de geldende eisen, die in de 
verordening voor medische hulp-
middelen of in andere regelgeving 
van de Europese Unie over de 
aanbrenging van het betreffende 
keurmerk zijn vastgelegd.

Niet hergebruiken

Let op

Productiedatum Hoeveelheid

Batchcode Vertaling

Niet blootstellen aan zonlicht Medisch hulpmiddel
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