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Navodila za uporabo
Posebno obvestilo

 Pozorno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo! 
Rx only  Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi navo-

dili za uporabo.

Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta. 
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da upošte-
vate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. Odločitev 
glede kombinirane uporabe pripomočkov različnih proizvajalcev (ki ne predsta-
vljajo enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Pripomočka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na 
nepopolnost ali poškodovanost.
 Uporabljati je dovoljeno le nepoškodovane izdelke v nepoškodovani embalaži 
pred potekom datuma sterilnosti, navedenega na oznaki.

Opis izdelka/združljivost
 Oglejte si trenutno izjavo o skladnosti za številke izdelkov in obseg veljavnosti 
teh navodil za uporabo.
Serija 001165-xxx; radiofrekvenčna termolezijska kanila, obrus 15°

 Serija 011165-xxx; radiofrekvenčna termolezijska kanila, obrus 15°, upog-
njena

 Serija 001175-xxx; radiofrekvenčna termolezijska kanila Sono, obrus 15°, z 
ehogenimi oznakami Cornerstone

 Serija 001155-xxx; termolezijska kanila s krokodilsko sponko in cevko za 
pršenje

 Serija 001255-xx; PulsedRF termolezijska kanila z 1,6 mm vtičem in cevko 
za pršenje

 Serija 001285-xx; PulsedRF Sono termolezijska kanila z 1,6 mm vtičem in 
cevko za pršenje, z ehogenimi oznakami Cornerstone
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zavo z radiofrekvenčnim generatorjem ali brez električnega priključka za uporabo
s sondami, napetostna stabilnost: do 650 V).
Za uporabo z običajnimi radiofrekvenčnimi generatorji (npr. Radionics/ Val-
leylab/ Covidien) z naslednjimi ključnimi podatki: monopolarni/ bipolarni, 
pribl. 50 W največje moči, časovnik, izhodni impulzi do 200 Hz. Navodila za 
uporabo proizvajalca o predhodno nastavljenih programih so merodajna.
Podjetje PAJUNK® priporoča uporabo termosond proizvajalca MINTA Medical (ZK).

Priključni nastavek: LUER

Namenska uporaba
Začasna prekinitev prevodnosti živcev.
Učinkovitost: 6 do 9 mesecev, se glede na različne sposobnosti regeneracije 
spreminja med 3 do 18 meseci.

Indikacije
Radiofrekvenčno ustvarjanje lezij se uporablja npr. pri

1. RSD/ CRPS/ SMP na zgornjih ali spodnjih okončinah
2. Mehanske bolečine v vratu ali bolečine v spodnem delu hrbtenice zaradi 

obolenj fasetnih sklepov
3. Okcipitalna nevralgija
4. Abdominalna (visceralna) bolečina, kot reakcija na splanhnične blokade.

Radiofrekvenčna lezija je nevrodestruktivni postopek, pri katerem prek radiofre-
kvenčnega toka nastane nadzorovana termolezija. Pri krioleziji gre prav tako za 
ablativni postopek, pri katerem prek mraza nastane dolgotrajna blokada. Učin-
kovitost obeh postopkov je časovno omejena, morda bodo potrebne ponovne 
terapije.
Splošni kriteriji za izbiro: pacienti s kroničnimi bolečinami brez zadostnega izbolj-
šanja prek TENS, fizioterapije, ročne terapije. Ob upoštevanju
časovno omejene učinkovitosti metod je potrebno skrbno razmisliti o dol-
gotrajni farmakoterapiji kot alternativi za te terapije.

Kontraindikacije
Istočasno prisotni nevropatski deficiti (čutni ali motorični) v istem predelu.
Pri naslednjih pacientih ni dovoljno izvajati radiofrekvenčnega ustvarjanja lezij:

1. Pacienti, ki prejemajo zdravila za redčenje krvi
2. Pacienti z aktivno okužbo
3. Pacienti, ki se ne odzovejo na lokalne blokade prek anestetičnih sredstev

Izdelka ne uporabljajte pri znanih nezdružljivostih z materialom in/ali znanih 
medsebojnih učinkih!
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Postopke z zgoraj navedenim izdelkom lahko izvajajo samo zdravniki, ki so sez-
nanjeni z možnimi zapleti. Zapleti se lahko kadar koli pojavijo tako med postop-
kom kot po njem.
Med možne zaplete spadajo:

• Embolije
• Lezije živcev
• Hematomi/krvavitve
• Okužbe/sepsa
• Smrt

 Za uporabnika načeloma obstaja možnost poučitve glede zapletov, značilnih 
za postopek.
 Če pride med uporabo do zapletov z izdelkom, upoštevajte protokole svoje 
ustanove. Če zapletov na ta način ni mogoče odpraviti ali so težki ali jih ni 
mogoče obravnavati, preudarno prekinite uporabo in odstranite invazivne 
sestavne dele izdelka s pacienta.

Opozorila

za sterilni izdelek:
Gre za medicinski pripomoček za enkratno uporabo za uporabo pri enem paci-
entu!

Tega izdelka ne smete ponovno uporabiti!
Tega izdelka ne smete ponovno sterilizirati!

Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, niso primerni za ponovno pripravo in 
ne za ponovno sterilizacijo!
Zasnova izdelka ni primerna za ponovno uporabo in ne za ponovno sterilizacijo!

Pri nedovoljeni ponovni uporabi/ponovni pripravi
 –  lahko izdelek izgubi bistvene značilnosti, ki jih je predvidel proizvajalec.
 –  obstaja precejšnje tveganje navzkrižne okužbe/kontaminacije zaradi 
morebitnih neustreznih postopkov priprave.
 – obstaja tveganje, da izdelek izgubi funkcijske značilnosti.
 –  obstaja tveganje razkroja materialov in endotoksičnih reakcij zaradi 
ostankov!

za uporabo z drugimi združljivimi izdelki:
1. Ti vtiči/povezave ne smejo nikakor priti v stik z deli pod napetostjo (npr. 

vtičnicami) ali kovinskimi predmeti.
2. Da bi preprečili poškodbe bolnika, morajo biti vse priključene naprave v 

okolici bolnika v skladu z veljavnimi predpisi. Vse naprave in pripomočki 
morajo ustrezati pravilom EN 60 601-1, EN 60 601-1-1 in veljavnim 
podstandardom.
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i3. Treba je upoštevati, da se v določenih okoliščinah tudi ob upoštevanju vseh 
pravil za posamezne naprave v najbolj neugodnem primeru vsi uhajajoči 
toki oz. pomožni tokovi za bolnika seštejejo, s čimer bolnika ogrožajo nedo-
pustno visoke vrednosti.

4. Vnaprej je treba preveriti, ali ob povezovanju naprav v določenih okolišči-
nah nastane prekoračitev dopustnih mejnih vrednosti. 

5. Nestrokovno povezovanje naprav in pripomočkov (sistemska povezava) 
lahko povzroči življenjsko nevarne poškodbe bolnika.

6. Termolezije ne uporabljajte pri bolnikih z vsajenimi električnimi napravami 
(npr. srčnimi spodbujevalniki), ne da bi se pred tem ustrezno posvetovali 
s strokovnjakom. Morebitne motnje vsajenih naprav lahko predstavljajo 
nevarnost za pacienta.

nadaljnja opozorila:
1. Ne dajajte zdravil, ki niso indicirana za ta namen.
2. Pri debelih bolnikih in otrocih pazite zlasti na izbiro kanile z ustreznimi 

merami (premer, dolžina).
3. Glede uporabe in odstranjevanja izdelka upoštevajte splošne previdnostne 

ukrepe za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami kot rutinske ukrepe, saj 
stik s patogeni, ki se prenašajo s krvjo, lahko pomeni nevarnost.

4. Upoštevajte, da je treba nadaljnjo uporabo izdelka enake vrste tudi po zame-
njavi kumulativno vrednotiti v smislu zakonodaje o medicinskih izdelkih.

Uporaba
Ustvarjanje lezij, ki ni vodeno s temperaturo:
Izvedite aseptične previdnostne ukrepe prek nošenja sterilnih rokavic, zaščite za 
usta in nos, zaščite za lase, operacijske halje. Razkužite kožo. Kanilo uvedite na 
mestu, ki je predvidena za izvedbo lezije. Položaj kanile preverite rentgenograf-
sko. Priključni kabel kompleta kanile oz. priključni kabel sodne povežite z gene-
ratorjem. Senzorično stimulacijo začnite s 50 Hz in poskusite uporabiti/doseči 
najnižjo možno miliampersko vrednost (na primer 0,2 mA kot mejna vrednost).
Ko je indiciran položaj dosežen, vbrizgajte anestetično sredstvo in počakajte nekaj 
časa. Generator za ustvarjanje lezij preklopite v način za ustvarjanje lezij in ga nasta-
vite na 21 V, 80 °C ter čas trajanja 60–90 sekund. Zaženite čas ustvarjanja lezij.
Po postopku ustvarjanja lezij: odstranite kanile in jih ustrezno zavrzite (vbodne 
poškodbe zaradi igle!). Vbodna mesta je potrebno prelepiti z obližem. Pacienta 
je potrebno nekaj ur opazovati.

Postopek, voden s temperaturo:
Izvedite aseptične previdnostne ukrepe prek nošenja sterilnih rokavic, zaščite za 
usta in nos, zaščite za lase, operacijske halje. Razkužite kožo. Kanilo uvedite na 
mestu, ki je predvidena za izvedbo lezije. Položaj kanile preverite rentgenograf-
sko. Punktirajte s kanilo in uvedeno termosondo. Generator nastavite na impe-
danco (vrednost mora znašati 300 ohmov – 900 ohmov).
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senzorično stimulacijo s 50 Hz. Motorični sistem je mogoče stimulirati tudi z 2 
Hz. Ko je indiciran položaj dosežen, odstranite termoelement in vbrizgajte anes-
tetično sredstvo. Ponovno uvedite termoelement (prepričajte se, da je termoe-
lement še vedno sterilen). Počakajte nekaj časa in nastavite potrebne vrednosti 
(temperatura in čas), potem izvedite samodejni zagon.
Po dokončanem postopku najprej odstranite termoelement, potem pa odstra-
nite termolezijsko iglo. Očistite mesto vboda in ga prelepite z obližem. Iglo zavr-
zite. Zaključite postopek in pacienta še nekaj časa opazujte.
Nadaljnji postopki v skladu z veljavnim medicinskim standardom.

Pogoji uporabe in shranjevanja

Temperaturna omejitev od +10 °C do +30 °C

Omejitev vlage od 20 % do 65 %

Zaščitite pred sončno svetlobo

Hranite na suhem

Splošni napotki
Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih 
snoveh.

Apirogeno

 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.
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Proizvajalec Temperaturna omejitev

Uporabno do ... Upoštevajte navodila za uporabo

Številka izdelka Apirogeno

Sterilizirano z etilenoksidom Rx only Izdaja na recept (izdelek sme 
uporabljati samo kvalificirano 
zdravstveno osebje v skladu z 
namenom)Ne sterilizirajte ponovno

Pri poškodovani embalaži ne
uporabljajte Napotek

Hranite na suhem Napotek, informacija

Zračna vlažnost, omejitev

„Oznaka CE o skladnosti“ ali 
„Oznaka CE“ = oznaka navaja, 
da je izdelek skladen z veljavnimi 
zahtevami, ki so določeni v Direktivi 
o medicinskih izdelkih ali drugih 
pravnih predpisih Evropske unije 
glede nameščanja ustreznih oznak.

Ne uporabljajte ponovno

Pozor Število kosov

Datum proizvodnje Prevod

Koda serije Medicinski pripomoček

Zaščitite pred sončno svetlobo
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