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Bruksanvisning
Viktigt!

 Läs informationen och instruktionerna nedan noggrant! 
Rx only  Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 

bruksanvisning.

PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är fackutbil-
dad vårdpersonal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av 
patienter. 
Den relevanta informationen i den här bruksanvisningen följer relaterad facklit-
teratur samt aktuell teknik och forskning.
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och åsidosätter 
patientsäkerheten.
Om produkten används i kombination med andra produkter är det mycket viktigt 
att beakta kompatibilitetsinformationen och bruksanvisningarna för dessa pro-
dukter. Det är användarens ansvar att fatta beslut om samtidig användning av 
produkter från olika tillverkare (där de inte utgör behandlingsenheter). 

Produkten får inte under några omständigheter användas om det finns goda 
skäl att misstänka att den inte är fullständig, komplett och steril.
 Endast produkter i fullgott skick i en oskadad förpackning där det utgångsda-
tum för sterilitet som anges på etiketten inte har passerats får användas.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet
  Produktnumren och bruksanvisningens giltighet anges i den aktuella försäk-
ran om överensstämmelse.
Serie 001165-xxx; RF-termokoaguleringskanyl, 15°-vinkel

Serie 011165-xxx; RF-termokoaguleringskanyl, 15° vinkel, böjd

 Serie 001175-xxx; RF-termokoaguleringskanyl Sono, 15° vinkel, med ekogen 
Cornerstone-prägling

 Serie 001155-xxx; termokoaguleringskanyl med krokodilklämma och 
sprutslang

 Serie 001255-xx; PulsedRF-termokoaguleringskanyl med 1,6 mm kontakt-
don och sprutslang

 Serie 001285-xx ; PulsedRF Sono-termokoaguleringskanyl med 1,6 mm  
kontaktdon och sprutslang, med ekogen Cornerstone-prägling
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RF-generatorn eller elanslutning för användning av sonder, klarar upp till 650 
V spänning).
Används med vanliga RF-generatorer (t.ex. Radionics/Valleylab/Covidien) med 
följande egenskaper: endirektinell/bidirektionell, ca 50 W max. effekt, timer, 
upp till 200 Hz utgångspulser. Läs och följ bruksanvisningen till de installerade 
programmen.
PAJUNK® rekommenderar att termosonder från MINTA Medical (UK) används.

Anslutning av fattning: LUER 

Avsedd användning
Att tillfälligt avbryta nervernas ledningsförmåga.
Effekt: 6 till 9 månader, varierar eftersom regenerationen kan ta mellan 3 och 
18 månader.

Indikationer 
Radiofrekvenskoagulering används till exempel vid

1. RSD/CRPS/SMP av över- och underkroppen
2. Mekaniska nacksmärtor eller smärtor i nedre delen av ryggen på grund av 

sjukdomsförlopp i fasettlederna
3. Occipital neuralgi
4. Magsmärtor (invärtes) som reaktion på blockerade inälvsnerver.

Radiofrekvenskoagulering är en nevrodestruktiv metod som innebär att radi-
ofrekvent ström används för kontrollerad termokoagulering. Kryobehandling är 
också en ablativ metod som innebär att kyla används för att skapa en långva-
rig blockering. Effekten är tidsbegränsad med båda metoderna och eventuellt 
behövs ytterligare behandling.
Allmänna urvalskriterier: patienter med kroniska smärtor utan förbättring med 
TENS, sjukgymnastik, manuell terapi. Med tanke på
metodernas tidsbegränsade effekt måste även långvarig medicinering noggrant 
övervägas.

Kontraindikationer
Nedsatt funktion i nervbanorna (känsel eller motorik) i samma område.
Följande patienter bör inte utsättas för radiofrekvenskoagulering:

1. Patienter som tar blodförtunnande läkemedel
2. Patienter som har en aktuell infektion
3. Patienter som inte reagerar på lokal blockering med bedövningsmedel

Produkten får inte användas om man känner till att det finns materialofören-
lighet och/eller kända reaktioner!
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Behandling med den här produkten får bara utföras av läkare som är medvetna 
om eventuella komplikationer. Komplikationer kan uppstå under eller efter 
behandlingen.
Möjliga komplikationer:

• Emboli
• Nervlesion
• Blödningar/hematom
• Infektioner/sepsis
• Dödsfall

 Användare måste informera patienterna om de komplikationer som normalt är 
förknippade med ingreppet.
 Om komplikationer inträffar när du använder instrumentet ska du följa organi-
sationsprotokollet. Om detta inte kan avhjälpa komplikationerna eller om kom-
plikationerna anses vara allvarliga eller icke-behandlingsbara ska du försiktigt 
avbryta ingreppet och ta ut invasiva instrumentdelar från patienten.

Varningar

för steril produkt:
Detta är en medicinsk engångsprodukt för användning på en patient!

Produkten får inte återanvändas!
Produkten får inte steriliseras!

Materialen som använts vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för 
återanvändning eller sterilisering.
Produkten är inte avsedd för återanvändning eller sterilisering.

Otillåten återanvändning eller rengöring
 –  kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att 
uppnå det resultat som tillverkaren avsett försvinner.
 –  leder till en avsevärd risk för smittspridning/kontaminering till följd av 
eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
 – kan göra att produktens funktionella egenskaper försvinner.
 –  kan göra att material går sönder och restprodukterna ger endotoxiska 
reaktioner.

för användning med andra kompatibla produkter:
1. Kontakterna/anslutningarna får absolut inte komma i kontakt med spän-

ningsförande delar (t.ex. eluttag) eller metallföremål.
2. För att förhindra att patienten skadas måste all ansluten utrustning i närhe-

ten av patienten uppfylla gällande standarder. All utrustning och alla tillbe-
hör måste uppfylla kraven i EN 60 601-1, EN 60 601-1-1 samt tillhörande 
standarder.
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i vissa falla all läckström eller patienthjälpströmmen sammanföras och 
därmed leda till otillåtna höga värden som kan skada patienten.

4. Kontrollera därför i förväg om sammankoppling av utrustning kan leda till 
att gällande gränsvärden överskrids. 

5. Felaktig sammankoppling av enheter och utrustning (systembildning) kan 
ge patienten livshotande skador.

6. Termokoagulering får inte användas på patienter med elektriska implantat 
(t.ex. pacemaker) utan att en specialist godkänt det. Störningar i implanta-
ten kan påverka patienten.

ytterligare varningsindikationer:
1. Administrera inga läkemedel som inte är avsedda för syftet.
2. Var noga med att använda instrument med lämpliga mått (diameter, längd), 

i synnerhet vid behandling av barn och patienter som lider av fetma.
3. Du måste rutinmässigt vidta allmänna försiktighetsåtgärder för hantering 

av blod och kroppsvätskor vid användning och kassering av produkten på 
grund av risken för att komma i kontakt med blodburna patogener.

4. Observera att en samlad bedömning av den fortsatta användningen av en 
enhet av samma typ måste göras så som beskrivs i direktivet för medicintek-
niska produkter, även efter att enheten har bytts ut eller ersatts.

Användning
Koagulering utan temperaturstyrning:
Vidta aseptiska försiktighetsåtgärder genom att använda sterila handskar, mun-
skydd, hårnät, operationsrock. Desinficera huden. För in kanylen på det avsedda 
stället för koaguleringen. Kontrollera kanylens läge med röntgen.  Anslut 
kanylens eller sondens anslutningskabel till generatorn. Börja stimuleringen 
med 50 Hz och försök att använda en så låg strömstyrka som möjligt (t.ex. 0,2 
mA som gränsvärde).
När rätt läge har nåtts sprutas bedövningsmedlet in. Vänta tills det börjar verka. 
Ställ in koaguleringsgeneratorn på koaguleringsläget och ställ in den på 21 V, 
80 °C och tiden på 60–90 sekunder. Starta koaguleringstiden.
Efter koaguleringen: Ta bort kanylerna och ta hand om dem på rätt sätt (var 
försiktig så att du inte sticker dig!). Sätt på ett plåster på insticksstället. Håll 
patienten under observation i några timmar.

Temperaturstyrd metod:
Vidta aseptiska försiktighetsåtgärder genom att använda sterila handskar, mun-
skydd, hårnät, operationsrock. Desinficera huden. För in kanylen på det avsedda 
stället för koaguleringen. Kontrollera kanylens läge med röntgen. Punktera med 
kanylen och införd termosond. Ställ in generatorn på impedans (mellan 300 
och 900 ohm).
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50 Hz. Man kan även stimulera nervsystemet med 2 Hz. När rätt läge har nåtts 
tas termoelementet ut och bedövningsmedlet in. För in termoelementet igen 
(se till att det fortfarande är sterilt). Vänta en stund och ställ in temperatur och 
tid och starta automatiskt.
När behandlingen är klar tas först termoelementet ut och sedan termokoa-
guleringskanylen. Rengör insticksstället och sätt på ett plåster. Avfallshantera 
kanylen. Avsluta behandlingen och håll patienten under observation ett tag.
Fortsätt enligt gällande klinisk standard.

Användnings- och förvaringsförhållanden

Temperaturområde +10 °C till +30 °C

Luftfuktighet 20 % till 65 %

Skyddas mot solljus

Förvaras torrt

Allmän information
Produkterna tillverkas i enlighet med globala direktiv om farliga ämnen.

Pyrogenfri

 Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten 
måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet där använda-
ren och/eller patienten bor.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Tillverkare Temperaturområde

Sista förbrukningsdag Se bruksanvisningen

Katalognummer Pyrogenfri

Steriliserad med hjälp av 
etylenoxid Rx only Receptbelagd (produkten får 

endast säljas av läkare eller på 
läkares ordination).Får inte steriliseras på nytt

Produkten får inte användas om 
förpackningen är skadad Anvisning

Förvaras torrt Information

Fuktighetsgränsvärde
CE-märkningen eller CE-märket 
anger att produkten uppfyller 
gällande bestämmelser i EU:s 
medicinproduktdirektiv eller andra 
direktiv som gäller märkning.Får ej återanvändas

Obs! Antal

Tillverkningsdatum Översättning

Batchcode Medicinsk produkt

Skyddas mot solljus
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