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Brugsanvisning
Obs!

 Læs følgende information og betjeningsvejledning omhyggeligt. 
Rx only  Produktet må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til 

denne brugsanvisning.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, produktet bruges på, og for udvæl-
gelsen af patienter. 
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien ugyldig og bringer 
patientens sikkerhed i fare.
Hvis produktet bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugervejledninger. Det er 
brugerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere produkter fra forskellige pro-
ducenter (hvor de ikke udgør behandlingsenheder). 

Produktet må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til 
mistanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun produkter, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile 
udløbsdato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Produktbeskrivelse/ kompatibilitet
Produktnumrene og omfanget af denne brugsanvisning fremgår af den aktu-
elle overensstemmelseserklæring.
001165-xxx Serie; RF-termolæsionskanyle, slibning 15°

011165-xxx Serie; RF-termolæsionskanyle, slibning 15°, bøjet

 001175-xxx Serie; RF-termolæsionskanyle, slibning 15°, med mit ekkogen 
Cornerstone-prægning

 001155-xxx Serie; termolæsionskanyle med krokodilleklemme og injekti-
onsslange

 001255-xx Serie; PulsedRF termolæsionskanyle med 1,6mm stik og injek-
tionsslange

 001285-xx Serie; PulsedRF Sono termolæsionskanyle Sono med 1,6mm  
stik og injektionsslange med ekkogen Cornerstone-prægning
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Termolæsionskanyler (isolerede, med elektrisk forbindelse til direkte tilslutning 
til RF-generatoren eller uden elektrisk forbindelse til brug
med sonder, spændingsstyrke: op til 650V).
Til brug med kommercielt tilgængelige RF-generatorer (f.eks. Radionics/Valley-
lab/Covidien) med følgende grundlæggende data: monopolar/bipolar, ca. 50 
W maksimal effekt, timer, udgangspulser på op til 200 Hz. Producentens brugs-
anvisning til de forudindstillede programmer er gældende.
PAJUNK® anbefaler brug af termosonder fra producenten MINTA Medical (UK).

Tilslutning: LUER

Tilsigtet anvendelse
Midlertidig afbrydelse af nervers ledningsevne.
Virkningsvarighed: 6 til 9 måneder, varierer mellem 3 måneder og op til 18 
måneder på grund af forskellig regenereringskapacitet.

Indikationer
Radiofrekvenslæsionering anvendes f.eks. ved

1. RSD/CRPS/SMP, der involverer over- eller underekstremiteter
2. Mekaniske nakkesmerter eller smerter i den nedre del af rygsøjlen på grund 

af facetledlidelser
3. Occipitalneuralgi
4. Abdominale (viscerale) smerter som reaktion på splankniske blokeringer.

Radiofrekvenslæsion er en neurodestruktiv procedure, hvor en kontrolleret 
termolæsion udføres ved hjælp af radiofrekvensstrøm. Kryolæsion er ligeledes 
en ablativ procedure, hvor kulde skaber en langsigtet blokering. Virkningsva-
righeden af begge metoder er tidsbegrænset, så nye behandlinger kan være 
nødvendige.
Generelle udvælgelseskriterier: Patienter med kroniske smerter uden tilstrækkelig 
forbedring gennem TENS, fysioterapi, manuel terapi. I betragtning af
metodernes begrænsede virkningsvarighed skal langtidsbehandling overvejes 
nøje i forbindelse med disse behandlinger.

Kontraindikationer
Samtidig neuropatiske deficit (følsomme eller motoriske) i samme segment.
Der bør ikke udføres radiofrekvenslæsionering hos følgende patienter:

1. Patienter, der får blodfortyndende medicin
2. Patienter, der lider af en aktuel infektion
3. Patienter, der ikke reagerer på lokalbedøvelsesblokeringer

Udstyret må under ingen omstændigheder anvendes ved kendt overfølsomhed 
over for materialet og/ eller kendte vekselvirkninger.
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Komplikationer
Procedurer med ovenstående produkt må kun udføres af læger, der er fortrolige 
med de mulige komplikationer. Komplikationer kan opstå når som helst under 
eller efter proceduren.
Mulige komplikationer kan være:

• Embolier
• Nervelæsioner
• Hæmatomer/blødninger
• Infektioner/sepsis
• Dødsfald

 Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af udstyret, skal hospitalets/ 
klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller hvis de 
anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren standses med 
forsigtighed, og de invasive udstyrskomponenter skal fjernes fra patienten.

Advarsler

for sterilt produkt:
Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

Udstyret må under ingen omstændigheder genbruges!
Udstyret må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til genbe-
handling eller resterilisering.
Udstyret er ikke beregnet til genbehandling eller resterilisering.

Uautoriseret genbrug eller genbehandling
 –  kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde 
tiltænkt.
 –  giver en signifikant risiko for krydsinfektion/ -kontamination som følge 
af potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
 – udgør en risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
 –  kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner 
på grund af resterne.

ved brug sammen med andre kompatible produkter:
1. Stikkene/forbindelserne må under ingen omstændigheder bringes i kontakt 

med strømførende dele (f.eks. stikkontakter) eller metalgenstande.
2. For at undgå skader på patienten skal alle tilsluttede anordninger i patien-

tens omgivelser overholde de gældende forskrifter. Alle anordninger og 
tilbehør skal overholde reglerne i EN 60 601-1, EN 60 601-1-1, samt de 
anvendte standarder derunder.
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3. Man skal være opmærksom på, at selv om alle regler for de enkelte anord-
ninger overholdes, kan der under visse omstændigheder i uheldigste fald 
akkumuleres hhv. afledningsstrøm og patienthjælpestrøm, og patienten 
kan dermed bringes i fare ved utilladeligt høje værdier.

4. Det skal altså også på forhånd afprøves, om sammenkoblingen af anordnin-
gerne under visse omstændigheder overskrider den tilladte grænseværdi. 

5. Uhensigtsmæssig sammenkobling af apparater og indretninger (systemop-
bygning) kan bringe patientens liv i fare.

6. Termolæsionering må ikke bruges på patienter med implanterede elektriske 
apparater (f.eks. pacemaker) uden forudgående indhentning af passende 
medicinsk rådgivning fra en specialist. Eventuelle forstyrrelser i det implan-
terede apparat kan udgøre en fare for patienten.

yderligere advarselsindikationer:
1. Lægemidler, der ikke er indiceret til den påtænkte anvendelse, må ikke ind-

gives.
2. Sørg for at bruge udstyr med passende mål (diameter, længde), især ved 

behandling af overvægtige patienter og børn.
3. Du skal rutinemæssigt træffe generelle forholdsregler for håndtering af 

blod og kropsvæsker i forbindelse med brug og bortskaffelse af udstyret på 
grund af risikoen for kontakt med blodbårne patogener.

4. Bemærk, at fortsat brug af udstyr af samme type skal vurderes kumulativt 
som beskrevet i lovgivningen om medicinsk udstyr, også efter at udstyret er 
blevet udskiftet eller erstattet.

Anvendelse
Ikke-temperaturstyret læsionering:
Tag aseptiske forholdsregler ved at bære sterile handsker, mund-næse-beskyt-
telse, hårbeskyttelse, kirurgiske kitler. Desinficer huden. Indsæt kanylen på det 
sted, hvor læsioneringen skal udføres. Kontrollér kanylepositionen røntgen-
grafisk. Tilslut kanyletilbehørets eller sondens tilslutningskabel til generato-
ren. Påbegynd sensorisk stimulering ved 50Hz og prøv at bruge/nå den lavest 
mulige milliampereværdi (f.eks. 0,2 mA som tærskelværdi).
Når den indikerede position nås, injiceres anæstetikum, hvorefter der afventes 
i en vis tid. Sæt læsioneringsgeneratoren i læsioneringstilstand, og sæt den til 
21V, 80C og 60–90 sekunder. Start læsioneringstiden.
Efter læsioneringsproceduren: Fjern kanylerne, og bortskaf dem på korrekt vis 
(nålestiksskader!). Dæk indstiksstedet med et plaster. Patienten skal overvåges 
i nogle timer.

Temperaturstyret procedure:
Tag aseptiske forholdsregler ved at bære sterile handsker, mund-næse-beskyt-
telse, hårbeskyttelse, kirurgiske kitler. Desinficer huden. Indsæt kanylen på det 
sted, hvor læsioneringen skal udføres. Kontrollér kanylepositionen røntgengra-
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fisk. Foretag punktur med kanylen og indsat termosonde. Indstil generatoren til 
impedans (værdien skal være 300 ohm – 900 ohm).
For at bestemme den bedste position: Skift til stimuleringstilstand og start 
sensorisk stimulering ved 50 Hz. Du kan også stimulere det motoriske system 
med 2 Hz. Når den indikerede position er nået, fjernes termoelementet og anæ-
stetikum injiceres. Indfør termoelementet igen (sørg for, at termoelementet 
stadig er sterilt). Vent lidt tid, og indstil de nødvendige værdier – temperatur og 
tid – og udfør en autostart.
Når proceduren er afsluttet, skal du først fjerne termoelementet og derefter 
fjerne termolæsionsnålen. Rengør indstiksstedet, og dæk det med et plaster. 
Bortskaf nålen. Afslut proceduren, og hold patienten under observation i et 
stykke tid.
Yderligere procedure i henhold til gældende medicinsk standard.

Anvendelse og opbevaring

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighedsbegrænsing 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys

Opbevares tørt

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Pyrogenfri

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Temperaturbegrænsning

Udløbsdato Se brugsanvisningen

Katalognummer Pyrogenfri

Steriliseret med ethylenoxid Rx only Receptpligtig (produktet må kun 
anvendes af kvalificeret medicinsk 
personale i henhold til sit formål.)Må ikke steriliseres på ny

Må ikke anvendes, hvis 
emballagen er beskadiget Tip

Opbevares tørt Information

Luftfugtighed
"CE-overensstemmelsesmærkning" 
eller "CE-mærkning" = mærkning 
angiver, at et produkt opfylder de 
relevante krav i forordningen om 
medicinsk udstyr eller anden EU-
lovgivning om anbringelse af den 
pågældende mærkning.

Må ikke genbruges

OBS! Styktal

Fremstillingsdato Oversættelse

Batchkode Medicinsk udstyr

Beskyttes mod sollys
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