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Οδηγίες χρήσης
Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται η συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς. 
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατά-
σταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνονται υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης των άλλων 
προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών από διαφο-
ρετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) υπόκειται 
στην ευθύνη του χρήστη. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκευών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, εντός της 
ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε άθικτη συσκευασία.

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

 Παρακαλώ ανατρέξατε στην τρέχουσα δήλωση συμμόρφωσης για τους αριθμούς 
προϊόντων και το πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών χρήσης.

 Σειρά 001165-xxx, βελόνη πρόκλησης θερμικής βλάβης μέσω ραδιοσυχνοτή-
των, εσμύρισμα 15°

 Σειρά 011165-xxx, βελόνη πρόκλησης θερμικής βλάβης μέσω ραδιοσυχνοτή-
των, εσμύρισμα 15°, κεκαμμένη

 Σειρά 001175-xxx, βελόνη πρόκλησης θερμικής βλάβης μέσω ραδιοσυχνοτή-
των Sono, εσμύρισμα 15°, με ηχογενείς εγχαράξεις Cornerstone

 Σειρά 001155-xxx, βελόνη πρόκλησης θερμικής βλάβης μέσω ραδιοσυχνοτή-
των με ακροδέκτη τύπου κροκοδειλάκι και εύκαμπτο σωληνίσκο παροχής

 Σειρά 001255-xx, βελόνη πρόκλησης θερμικής βλάβης μέσω ραδιοσυχνοτή-
των PulsedRF με βύσμα 1,6mm και σωληνίσκο παροχής

 Σειρά 001285-xx, βελόνη πρόκλησης θερμικής βλάβης μέσω ραδιοσυχνοτή-
των PulsedRF Sono με βύσμα 1,6mm και σωληνίσκο παροχής, με ηχογενείς 
εγχαράξεις Cornerstone
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απευθείας σύνδεση με τη γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων ή χωρίς ηλεκτρικό σύστημα 
για χρήση με ηλεκτρόδια, τάση αντοχής 650V).
Για χρήση με γεννήτριες ραδιοσυχνοτήτων του εμπορίου (π.χ. Radionics/ 
Valleylab/ Covidien) με τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: μονοπολικές/διπολικές, 
περ. 50W μέγιστη ισχύς, χρονομετρητής, παλμός εξόδου έως 200Hz. Οι οδηγίες 
χρήσης του κατασκευαστή για τα προκαθορισμένα προγράμματα είναι καθορι-
στικές.
Η PAJUNK® συνιστά τη χρήση θερμικών ηλεκτροδίων του κατασκευαστή MINTA 
Medical (UK).

Συνδεσιμότητα: LUER 

Προβλεπόμενη χρήση

Προσωρινή διακοπή της αγωγιμότητας νεύρων.
Διάρκεια δράσης: 6 έως 9 μήνες, ποικίλλει λόγω διαφορών στη δυνατότητα ανα-
γέννησης μεταξύ 3 έως 18 μηνών.

Ενδείξεις 

Η δημιουργία θερμικής βλάβης με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται 
για παράδειγμα σε

1. RSD/ CRPS/ SMP στα άνω ή τα κάτω άκρα
2. μηχανική αυχεναλγία ή άλγος στην κατώτερη περιοχή της σπονδυλικής στήλης 

λόγω παθήσεων ζυγοαποφυσιακής άρθρωσης
3. ινιακή νευραλγία
4. κοιλιακό (σπλαχνικό) άλγος ως αντίδραση σε σπλαχνικούς αποκλεισμούς.

Η πρόκληση βλάβης μέσω ραδιοσυχνοτήτων είναι μια νευροκαταστροφική 
μέθοδος, στην οποία πραγματοποιείται ελεγχόμενη θερμική βλάβη με τη χρήση 
ρεύματος ραδιοσυχνοτήτων. Η κρυοκατάλυση είναι παρομοίως μια καταλυτική 
μέθοδος, στην οποία δημιουργείται μακροχρόνιος αποκλεισμός με την εφαρμογή 
ψύχους. Η διάρκεια δράσης και των δύο μεθόδων είναι περιορισμένη, και στην 
πράξη χρειάζονται επαναλήψεις της θεραπείας.
Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας: Ασθενείς με χρόνιο άλγος χωρίς επαρκή βελτίωση με 
την εφαρμογή TENS, φυσικοθεραπείας, χειροθεραπείας. Με δεδομένη
τη χρονικά περιορισμένη διάρκεια δράσης των μεθόδων, θα πρέπει να γίνει προσε-
κτική στάθμιση μιας μακροχρόνιας φαρμακοθεραπείας έναντι αυτών των θεραπειών.

Αντενδείξεις

Ταυτόχρονα υφιστάμενα νευροπαθητικά ελλείμματα (αισθητηριακά ή κινητικά) 
στο ίδιο τμήμα.
Στους ακόλουθους ασθενείς δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται θερμική βλάβη μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων:

1. ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή
2. ασθενείς με ενεργή λοίμωξη
3. ασθενείς που δεν αντιδρούν σε τοπικούς αποκλεισμούς με αναισθητικά
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ασυμβατότητας υλικού ή/ και γνωστών αλληλεπιδράσεων!

Επιπλοκές

Οι διαδικασίες με το ανωτέρω προϊόν επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από 
ιατρούς εξοικειωμένους με τις πιθανές επιπλοκές. Επιπλοκές ενδέχεται να προκύ-
ψουν οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή και αργότερα.
Στις πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνονται:

• εμβολές
• βλάβες νεύρων
• αιματώματα / αιμορραγίες
• λοιμώξεις / σήψη
• θάνατος

 Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τις επιπλοκές που σχε-
τίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκαταστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές θεω-
ρηθούν σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία και 
αφαιρέστε τα στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή.

Προειδοποιήσεις

για αποστειρωμένο προϊόν:

Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι 
κατάλληλα για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση!
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση!

Μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση ή επανεπεξεργασία
 –  μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης που 
επιδιώκει ο κατασκευαστής.

 –  προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως 
αποτέλεσμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.

 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 –  μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξικές 
αντιδράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα!

για τη χρήση με άλλα συμβατά προϊόντα:

1. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τα βύσματα / οι συνδέσεις να έρθουν 
σε επαφή με στοιχεία από τα οποία διέρχεται τάση (π.χ. πρίζες) ή μεταλλικά 
αντικείμενα.
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ξεις στον χώρο ασθενούς πρέπει να καλύπτουν τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Όλες οι διατάξεις και τα παρελκόμενα πρέπει να τηρούν τους κανόνες των 
προτύπων EN 60 601-1 και EN 60 601-1-1, καθώς και των υποπροτύπων που 
έχουν εφαρμογή.

3. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι υπό ορισμένες συνθήκες, ακόμη και αν 
τηρούνται όλοι οι κανόνες για τις επιμέρους διατάξεις, στη δυσμενέστερη 
περίπτωση σημειώνεται άθροιση όλων των ρευμάτων διαφυγής / των βοη-
θητικών ρευμάτων ασθενούς και προκύπτουν ανεπίτρεπτα υψηλές τιμές, οι 
οποίες θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

4. Θα πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων μήπως η ταυτόχρονη ενεργοποίηση 
των διατάξεων έχει υπό συνθήκες ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιτρε-
πτών οριακών τιμών. 

5. Η ακατάλληλη ταυτόχρονη ενεργοποίηση συσκευών και διατάξεων (σχημα-
τισμός συστήματος) ενδέχεται να τραυματίσει τον ασθενή με κίνδυνο για τη 
ζωή του.

6. Η μέθοδος της θερμικής βλάβης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθε-
νείς με εμφυτευμένες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότη) χωρίς να έχει 
ληφθεί προηγουμένως η ιατρική συμβουλή ειδικού. Οι πιθανές διαταραχές 
της λειτουργίας των εμφυτευμένων συσκευών ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο 
για τον ασθενή.

Περαιτέρω ενδείξεις προειδοποίησης:

1. Μην χορηγείτε φάρμακα, τα οποία δεν φέρουν ένδειξη για τον σκοπό χρήσης.
2. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε βελόνες κατάλληλων διαστάσεων (διάμετρος, 

μήκος), ειδικά κατά τη θεραπεία παχύσαρκων ασθενών και παιδιών.
3. Πρέπει να λαμβάνετε συστηματικά γενικές προφυλάξεις για το χειρισμό 

του αίματος και των σωματικών υγρών κατά τη χρήση και τη διάθεση της 
συσκευής, λόγω του κινδύνου επαφής με αιματοεγκεφαλικά παθογόνα.

4. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η συνεχής χρήση μιας συσκευής του ίδιου 
τύπου πρέπει να αξιολογείται σωρευτικά όπως περιγράφεται στη νομοθεσία 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ακόμη και μετά την αλλαγή ή αντικατά-
σταση της συσκευής.

Εφαρμογή

Πρόκληση θερμικής βλάβης μη ελεγχόμενη βάσει θερμοκρασίας:

Λάβετε ασηπτικά μέτρα προφύλαξης με τη χρήση αποστειρωμένων γαντιών, προ-
στατευτικού μύτης-στόματος, προστατευτικού μαλλιών, και χειρουργικής ποδιάς. 
Απολυμάνετε το δέρμα. Εισαγάγετε τη βελόνη στη θέση που προβλέπεται για την 
πρόκληση θερμικής βλάβης. Ελέγξτε ακτινογραφικά τη θέση της βελόνης.  Συνδέ-
στε το καλώδιο σύνδεσης του διανομέα της βελόνης ή το καλώδιο σύνδεσης του 
ηλεκτροδίου με τη γεννήτρια. Αρχίστε την αισθητηριακή διέγερση με 50Hz και 
επιδιώξτε να χρησιμοποιήσετε/φτάσετε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή ampere (για 
παράδειγμα, 0,2 mA ως οριακή τιμή).
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περιμένετε για λίγο. Θέστε τη γεννήτρια θερμικής βλάβης στη λειτουργία θερμικής 
βλάβης και ρυθμίστε τη σε 21V, 80°C, και διάρκεια 60-90 δευτερολέπτων. Αρχίστε 
την πρόκληση θερμικής βλάβης.
Μετά τη διαδικασία θερμικής βλάβης: αφαιρέστε τις βελόνες και απορρίψτε τις 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο (τραυματισμοί από τσίμπημα!). Το σημείο παρακέ-
ντησης θα πρέπει να καλυφθεί με λευκοπλάστη. Ο ασθενής θα πρέπει να παρα-
κολουθείται για μερικές ώρες.

Διαδικασία με έλεγχο βάσει θερμοκρασίας:

Λάβετε ασηπτικά μέτρα προφύλαξης με τη χρήση αποστειρωμένων γαντιών, προ-
στατευτικού μύτης-στόματος, προστατευτικού μαλλιών, και χειρουργικής ποδιάς. 
Απολυμάνετε το δέρμα. Εισαγάγετε τη βελόνη στη θέση που προβλέπεται για την 
πρόκληση θερμικής βλάβης. Ελέγξτε ακτινογραφικά τη θέση της βελόνης. Παρακε-
ντήστε με τη βελόνη και το εισηγμένο θερμοηλεκτρόδιο. Ρυθμίστε τη γεννήτρια σε 
αντίσταση (η τιμή πρέπει να είναι 300 Ohm - 900 Ohm).
Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης θέσης: Μεταβείτε στη λειτουργία διέγερσης 
και αρχίστε την αισθητηριακή διέγερση με 50Hz. Είναι εφικτή και η διέγερση του 
κινητικού συστήματος με 2Hz. Όταν επιτευχθεί η ενδεδειγμένη θέση, αφαιρέστε 
το θερμοστοιχείο και εκτελέστε έγχυση του αναισθητικού. Εισαγάγετε και πάλι το 
θερμοστοιχείο (βεβαιωθείτε ότι το θερμοστοιχείο εξακολουθεί να είναι αποστει-
ρωμένο). Περιμένετε λίγο, ρυθμίστε τις αναγκαίες τιμές - θερμοκρασία και χρόνο 
-, και εκτελέστε αυτόματη επανεκκίνηση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφαιρέστε πρώτα το θερμοστοιχείο, και 
κατόπιν τη βελόνη πρόκλησης θερμικής βλάβης. Καθαρίστε το σημείο παρακέντη-
σης και εφαρμόστε λευκοπλάστη. Απορρίψτε τη βελόνη. Τερματίστε τη διαδικασία 
και κρατήστε τον ασθενή υπό παρακολούθηση για λίγο ακόμα.
Οι περαιτέρω ενέργειες είναι οι προδιαγραφόμενες από το ισχύον ιατρικό πρό-
τυπο.

Συνθήκες χρήσης και φύλαξης

Περιορισμός θερμοκρασίας +10 °C έως +30 °C

Περιορισμός υγρασίας αέρα 20 % έως 65 %

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία

Φύλαξη σε ξηρό μέρος
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Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών.

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου κατοι-
κεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.

Υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη σήμανση

Κατασκευαστής Περιορισμός θερμοκρασίας

Χρήση μέχρι ... Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης

Αριθμός είδους Μη πυρογόνο

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο Rx only
Χορηγείται μόνο με συνταγή 
γιατρού (ο Ομοσπονδιακός νόμος 
περιορίζει τη συσκευή αυτή στην 
πώληση από ιατρό ή με εντολή 
ιατρού.)

Όχι επαναποστείρωση

Αν η συσκευασία έχει υποστεί 
βλάβη, μην χρησιμοποιείτε Συμβουλή

Φύλαξη σε ξηρό μέρος Πληροφορία

Όρια υγρασίας
"Σήμανση συμμόρφωσης CE" 
ή "Σήμανση CE" = Η σήμανση 
δηλώνει ότι ένα προϊόν πληροί τις 
σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται 
στην Οδηγία περί ιατροτεχνικών 
προϊόντων ή σε άλλες νομικές 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορούν την εφαρμογή της εν 
λόγω σήμανσης.

Μην επαναχρησιμοποιείτε

Προσοχή

Ημερομηνία κατασκευής Ποσότητα

Κωδικός παρτίδας Μετάφραση

Μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία Ιατρικό προϊόν
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