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Návod k použití
Věnujte zvláštní pozornost

  Následující informace a instrukce si pečlivě pročtěte! 
Rx only  Výrobek smí používat jen kvalifikovaný zdravotnický personál, a to podle tohoto 

návodu k použití.

Společnost PAJUNK® nedoporučuje žádný konkrétní způsob léčby. Za výběr paci-
enta k léčbě i způsob použití výrobku odpovídá odborný zdravotnický personál.
Kromě tohoto návodu k  použití platí také skutečnosti vyplývající z příslušné 
odborné literatury, stavu techniky a praxe.
Nedodržení návodu k použití zruší platnost záruky a může ohrozit bezpečnost 
pacientů.
Pokud se tento výrobek bude používat spolu s jinými výrobky, je nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí 
o kombinovaném používání zařízení od různých výrobců (pokud nepředstavují 
soustavu léčebných zařízení) odpovídá uživatel. 

Pokud není stoprocentně zaručeno, že je výrobek úplný, nepoškozený a sterilní, 
nesmí se v žádném případě používat.
 Používat se smí výhradně nepoškozené výrobky v nepoškozeném balení s plat-
ným datem zajištění sterility.

Popis výrobku / kompatibilita
  Čísla výrobků resp. rozsah platnosti tohoto návodu k použití naleznete v aktu-
álně platném prohlášení o shodě.
Série 001165-xxx; kanyla pro RF termolézi, s hrotem o sklonu 15°

Série 011165-xxx; kanyla pro RF termolézi, s hrotem o sklonu 15°, lomená

 Série 001175-xxx; kanyla pro RF termolézi Sono, s hrotem o sklonu 15°, 
s echogenními zářezy Cornerstone

 Série 001155-xxx; kanyla pro termolézi s krokosvorkou a vstřikovací hadič-
kou

 Série 001255-xx; PulsedRF kanyla pro termolézi s  1,6mm konektorem 
a vstřikovací hadičkou

 Série 001285-xx; PulsedRF Sono kanyla pro termolézi Sono s 1,6mm konek-
torem a vstřikovací hadičkou, s echogenními zářezy Cornerstone
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Kanyly pro termolézi (izolované, s  elektrickou přípojkou pro přímé spojení 
s  radiofrekvenčním generátorem nebo bez elektrické přípojky pro použití se 
sondami, dielektrická pevnost: do 650V).
Pro použití s běžnými radiofrekvenčními generátory (např. Radionics/ Valleylab/ 
Covidien) s následujícími klíčovými parametry: monopolární/ bipolární, max. 
výkon cca 50 W, časovač, výstupní impulzy až do 200 Hz. Přednastavené pro-
gramy vyplývají z informací výrobce resp. z návodů k použití.
PAJUNK® doporučuje používat termosondy od výrobce MINTA Medical (UK).

Konektivita: LUER

Účel použití
Dočasné přerušení vodivosti nervů.
Doba trvání účinku: 6 až 9 měsíců, v závislosti na regeneračních schopnostech 
variuje mezi 3 a 18 měsíci.

Indikace
Možná využití radiofrekvenční léze:

1. RSD/ CRPS/ SMP horních a dolních končetin
2. Mechanická bolest šíje nebo bolesti v dolní části páteře provázející onemoc-

nění fazetových kloubů
3. Okcipitální neuralgie
4. Abdominální (viscerální) bolest jako reakce na blokády splanchniku

U radiofrekvenční léze se jedná o neurodestruktivní techniku, v rámci které 
dochází působením radiofrekvenčního proudu ke kontrolované termolézi. Kryo-
léze jakožto další varianta ablace umožňuje dlouhodobou blokádu s pomocí 
chladu. Účinek obou technik je dočasný, což si může vyžádat zopakování 
zákroku.
Základní kritéria výběru: pacienti s  chronickými bolestmi, jimž transkutánní 
eletroneurostimulace, fyzioterapie ani manuální terapie nepřináší dostatečnou 
úlevu. Vzhledem
k dočasnosti účinku těchto metod je nutno pečlivě zvážit výhody dlouhodobé 
farmakoterapie ve srovnání s tímto zákrokem.

Kontraindikace
Současně přítomné neuropatické deficity (senzorické nebo motorické) v témže 
segmentu.
Radiofrekvenční léze by se neměla provádět v případě, že:

1. pacient užívá léky na ředění krve
2. pacient právě prodělává infekci
3. pacient nereaguje na lokální blokády s pomocí anestetik

V případě známých nesnášenlivostí vůči materiálu a/nebo známých interakcí 
výrobek nepoužívejte!
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Komplikace
Výkony s použitím shora uvedeného výrobku smí provádět jen lékaři sezná-
mení s možnými komplikacemi. Komplikace mohou nastat kdykoliv v průběhu 
výkonu i po jeho skončení.
Mezi možné komplikace patří:

• embolie
• léze nervů
• hematomy/ krvácení
• infekce/ sepse
• smrt

 Uživatelé zařízení musí pacienty informovat o komplikacích obvykle spojených 
s výkonem.
 Nastanou-li během aplikace výrobku komplikace, postupujte podle předpisů 
Vaší organizace. Pokud se komplikace nevyřeší nebo budou příliš závažné či 
neřešitelné, aplikaci opatrně ukončete a vyjměte invazivní komponenty zařízení 
z těla pacienta.

Varovné pokyny

ke sterilnímu výrobku:
Jedná se o zdravotnický prostředek určený k jednorázovému použití pro jed-
noho pacienta.

Výrobek se za žádných okolností nesmí používat opakovaně.
Výrobek se za žádných okolností nesmí opakovaně sterilizovat.

Materiály použité při výrobě nejsou vhodné pro opakovanou přípravu ani ste-
rilizaci.
Výrobek není vhodný pro opakovanou přípravu ani opakovanou sterilizaci!

Neoprávněné opakované použití/ opakovaná příprava
 –  může způsobit ztrátu důležitých, výrobcem zamýšlených výkonnost-
ních parametrů.
 –  vede ke vzniku signifikantního rizika křížové infekce/kontaminace v 
důsledku potenciálně nevhodných metod přípravy.
 – může způsobit ztrátu funkčních vlastností výrobku.
 –  může způsobit rozpad materiálů a vést k endotoxickým reakcím způso-
beným rezidui.

k použití s dalšími kompatibilními výrobky
1. Konektory/spoje nesmí v žádném případě přijít do styku se součástmi pod 

napětím (např. zásuvkami) nebo kovovými předměty.
2. Všechny přístroje v okolí pacienta musí vyhovovat příslušně platným před-

pisům. Všechna zařízení a  součásti příslušenství musí splňovat požadavky 
směrnic EN 60 601-1, EN 60 601-1-1 a platných podružných předpisů.
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3. Pamatujte na to, že se svodové proudy resp. pomocné proudy za určitých 
okolností mohou sčítat, a dosáhnout tak nepřípustně vysokých, rizikových 
hodnot i přesto, že se dodržují všechny předpisy platné pro jednotlivá zaří-
zení.

4. Před propojením zařízení je proto třeba ověřit, zda nebude hrozit překro-
čení povolených limitů. 

5. Neodborné propojování přístrojů a  zařízení (sestavování systémů) by 
mohlo pacienta ohrozit na životě.

6. Bez předchozí odborné konzultace se termolěze nesmí aplikovat u pacientů 
s implantovanými elektrickými přístroji (např. kardiostimulátorem). Mohlo 
by dojít k narušení funkce implantovaných přístrojů a ohrožení pacienta.

další varovné pokyny:
1. Nepodávejte žádné léky, jež byly nebyly pro zde specifikovaný účel použití 

indikovány.
2. Dbejte na to, abyste používali kanyly vhodných rozměrů (průměr, délka), 

což platí zejména pro léčbu adipózních pacientů a dětí.
3. Kvůli riziku kontaktu s krví a přenosu patogenů je při používání a likvidaci 

výrobku důležité standardně dodržovat všeobecná opatření pro zacházení 
s krví a tělními tekutinami.

4. Pamatujte na to, že pokračující používání výrobku stejného typu je i po 
změně nebo výměně výrobku nutno hodnotit ve smyslu předpisů o zdra-
votnických prostředcích kumulativně.

Aplikace
Léze s neregulovanou teplotou:
Přijměte aseptická preventivní opatření ve formě nošení sterilních rukavic, 
roušky, pokrývky hlavy, operačního pláště. Vydezinfikujte kůži. Do místa urče-
ného pro provedení léze zaveďte kanylu. Polohu kanyly rentgenograficky 
ověřte. Propojte kabel konusu na nasazení kanyly resp. kabel sondy s generá-
torem. Začněte se senzorickou stimulací na 50 Hz a  snažte se udržet/ docílit 
pokud možno co nejnižší miliampérové hodnoty proudu (např. 0,2 mA co by 
prahové hodnoty).
Po dosažení indikovaného umístění injikujte anestetikum a chvíli počkejte. Pře-
pněte lézovací generátor do režimu léze a nastavte na 21 V, 80°C a na dobu 
působení 60–90 vteřin. Zapněte lézování.
Po lézování vyjměte kanyly a odborně zlikvidujte (nepíchněte se!). Místo vpichu 
přelepte náplastí. Pacient by měl zůstat ještě několik hodin na pozorování.

Léze s regulovanou teplotou:
Přijměte aseptická preventivní opatření ve formě nošení sterilních rukavic, 
roušky, pokrývky hlavy, operačního pláště. Vydezinfikujte kůži. Do místa urče-
ného pro provedení léze zaveďte kanylu. Polohu kanyly rentgenograficky 
ověřte. Punktujte kanylou a  zavedenou termosondou. Nastavte generátor na 
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impedanci (na hodnotu od 300 Ohmů do 900 Ohmů).
Za účelem nalezení ideální polohy: zapněte stimulační režim a začněte se sen-
zorickou stimulaci na 50 Hz. Můžete stimulovat také motorickou soustavu na 
2 Hz. Po dosažení indikovaného umístění vysuňte termočlánek a injikujte aneste-
tikum. Poté termočlánek zasuňte zpět (ověřte, zda je stále ještě sterilní). Chvilku 
počkejte a nastavte potřebné hodnoty – teplotu a čas – a zapněte autostart.
Po skončení vysuňte nejprve termočlánek, a teprve poté termolézní jehlu. Očis-
těte místo vpichu a přelepte náplastí. Zlikvidujte jehlu. Ukončete výkon a nechte 
si pacienta ještě nějaký čas na pozorování.
Další postup dle platného lékařského standardu.

Aplikační a skladovací podmínky

Teplotní rozmezí +10 °C až +30 °C

Rozmezí vlhkosti 20 % až 65 %

Chraňte před slunečním světlem

Uchovávejte v suchu

Všeobecné pokyny
Výrobky jsou vyráběny v souladu s celosvětově platnými směrnicemi pro naklá-
dání s nebezpečnými látkami.

Neobsahuje pyrogeny

 Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo při používání výrobku, by měl být 
oznámen výrobci a příslušným orgánům země, ve které má uživatel a/nebo 
pacient bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.
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Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Teplotní rozmezí

Použitelnost do … Dodržujte návod k použití

Výrobní číslo Neobsahuje pyrogeny

Sterilizováno etylénoxidem Rx only
Pouze na lékařský předpis (výro-
bek je dovoleno používat jen 
v souladu s účelem použití, a to 
kvalifikovaným zdravotnickým 
personálem.)

Nesterilizovat opakovaně

S poškozeným obalem nepoužívat Instrukce

Uchovávejte v suchu Upozornění, informace

Rozmezí vlhkosti vzduchu
„Značka shody CE“ nebo „značka 
CE“ =  informace o tom že výrobek 
vyhovuje příslušným požadavkům 
nařízení EU o zdravotnických 
prostředcích nebo jiným právním 
předpisům Evropské unie upravu-
jícím používání této značky.

Není určeno k opětovnému 
použití

Pozor Počet kusů

Datum výroby Překlad

Kód šarže Zdravotnický výrobek

Chraňte před slunečním světlem
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