
Pain Therapy

Radiofrequency Thermal Lesioning 
Cannula



2

Po
ls

ki

Instrukcja użycia
Zwrócić szczególną uwagę

  Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki użytkowania! 
Rx only  Produkt może być stosowany tylko zgodnie z niniejszą instrukcją użycia przez 

wykwalifikowany personel medyczny.

PAJUNK® nie zaleca żadnych szczególnych metod terapii. Prowadzący terapię 
profesjonalny personel medyczny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z 
produktu oraz dobór pacjentów. 
Oprócz niniejszej instrukcji użycia obowiązują też istotne informacje zgodnie z 
odpowiednią literaturą fachową oraz aktualnym stanem wiedzy i wykształce-
niem personelu.
Nieprzestrzeganie instrukcji użycia skutkuje utratą gwarancji i naraża pacjenta 
na niebezpieczeństwo.
W razie stosowania w połączeniu z innymi produktami należy dodatkowo 
uwzględnić kompatybilność i instrukcje użycia tych produktów. Za decyzję o 
łączonym stosowaniu produktów różnych producentów (o ile nie stanowią one 
wspólnych jednostek terapeutycznych) odpowiada użytkownik. 

 W żadnym wypadku nie wolno stosować produktu, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do kompletności, nienaruszonego stanu lub sterylności pro-
duktu.
 Wolno stosować wyłącznie nienaruszone produkty w nieuszkodzonym opako-
waniu przed upływem podanej na oznakowaniu daty ważności sterylizacji.

Opis produktu / kompatybilność
  Numery produktu, wzgl. zakres obowiązywania niniejszej instrukcji użycia 
podane są w aktualnej deklaracji zgodności.
Seria 001165-xxx; kaniula RF do termolezji, szlif 15°

Seria 011165-xxx; kaniula RF do termolezji, szlif 15°, zagięta

 Seria 001175-xxx; kaniula RF do termolezji Sono, szlif 15°, z echogennymi 
wytłoczeniami Cornerstone

 Seria 001155-xxx; kaniula do termolezji z zaciskiem krokodylkowym i 
wężem iniekcyjnym

 Seria 001255-xx; kaniula PulsedRF do termolezji z wtykiem 1,6 mm i wężem 
iniekcyjnym

 Seria 001285-xx; kaniula PulsedRF Sono do termolezji Sono z wtykiem 1,6 mm  
i wężem iniekcyjnym, z echogennymi wytłoczeniami Cornerstone
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Kaniule do termolezji (izolowane, z przyłączem elektrycznym do bezpośred-
niego połączenia z generatorem RF lub bez przyłącza elektrycznego do stoso-
wania z sondami, odporność napięciowa: do 650 V).
Do stosowania z dostępnymi w handlu generatorami RF (np. Radionics/ Val-
leylab/ Covidien) o następującej charakterystyce: jednobiegunowe / dwubie-
gunowe, ok. 50 W mocy maksymalnej, timer, impulsy wyjściowe do 200 Hz. 
Miarodajna jest instrukcja użycia producenta dotycząca skonfigurowanych pro-
gramów.
PAJUNK® zaleca stosowanie termosond producenta MINTA Medical (UK).

Kompatybilność: LUER 

Przeznaczenie
Okresowe przerwanie przewodnictwa nerwów.
Okres działania: od 6 do 9 miesięcy, zależnie od zdolności regeneracyjnej od 3 
miesięcy do maks. 18 miesięcy.

Wskazania 
Lezja przy użyciu częstotliwości radiowej jest stosowana w przypadku

1. zespołu bólu RSD/ CRPS/ SMP górnych i dolnych kończyn
2. mechanicznego bólu karku lub bólu w dolnym odcinku kręgosłupa, wywo-

łanego schorzeniami stawów międzykręgowych
3. neuralgii potylicznej
4. bólu brzucha (bólu trzewnego) jako reakcja na blokadę nerwu trzewnego

Lezja przy użyciu częstotliwości radiowej to zabieg neurodestrukcyjny, w 
którym za pomocą prądu o częstotliwości radiowej wykonywana jest kontro-
lowana termolezja. W przypadku kriolezji jest to również zabieg ablatywny, w 
którym wskutek działania zimna wytwarzana jest długotrwała blokada. Okres 
działania obu zabiegów jest ograniczony czasowo, dlatego ewentualnie mogą 
być konieczne ponowne zabiegi.
Generalne kryteria selekcji: pacjenci z bólami chronicznymi bez znaczącej 
poprawy po terapii TENS, fizjoterapii, terapii manualnej. Z powodu
ograniczonego okresu działania zabiegów należy wnikliwie rozważyć długoter-
minową terapię farmakologiczną zamiast tych zabiegów.

Przeciwwskazania
Współistniejące zaburzenia neuropatologiczne (czuciowe lub motoryczne) w 
tym samym odcinku.
W przypadku wymienionych niżej pacjentów nie należy przeprowadzać lezji 
przy użyciu częstotliwości radiowej:

1. pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe
2. pacjenci przechodzący aktualnie infekcję
3. pacjenci, którzy nie reagują na miejscowe blokady przy użyciu anestetyków

W żadnym wypadku nie stosować produktu w razie znanych niezgodności 
materiałowych i/lub znanych wzajemnych oddziaływań między materiałami!
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Komplikacje
Zabiegi z wykorzystaniem powyższego produktu mogą być wykonywane tylko 
przez lekarzy świadomych możliwych powikłań. Powikłania mogą wystąpić w 
każdej chwili podczas lub po zabiegu.
Możliwe powikłania:

• zatory
• uszkodzenia nerwów
• krwiaki/krwotoki
• infekcje/sepsa
• śmierć

 Użytkownik ma zawsze obowiązek pouczenia pacjenta o komplikacjach zwią-
zanych ze stosowaną metodą leczenia.
 Jeżeli podczas stosowania produktu dojdzie do komplikacji, postępować zgod-
nie z protokołami procedur obowiązującymi w danej placówce medycznej. 
Jeżeli nie można usunąć w ten sposób komplikacji bądź zostaną one uznane za 
poważne lub niepodatne na terapię, należy ostrożnie przerwać zabieg i wyjąć 
z ciała pacjenta inwazyjne elementy produktu.

Ostrzeżenia

dotyczące sterylnego produktu:
Jest to produkt medyczny jednorazowego użytku do stosowania u jednego 
pacjenta!

W żadnym wypadku nie wolno ponownie używać produktu!
W żadnym wypadku nie wolno resterylizować produktu!

Materiały stosowane w produkcji nie nadają się do regeneracji ani do restery-
lizacji!
Konstrukcja produktu nie nadaje się do regeneracji ani do resterylizacji!

W razie niedozwolonego ponownego użycia/regeneracji
 –  produkt może utracić zamierzone przez producenta istotne właściwości 
użytkowe.
 –  powstaje znaczne ryzyko infekcji krzyżowej/kontaminacji wskutek 
potencjalnie niedostatecznych procedur regeneracyjnych.
 – istnieje ryzyko utraty przez produkt właściwości funkcjonalnych.
 –  istnieje ryzyko rozkładu materiałów i reakcji endotoksycznych wywoła-
nych przez pozostałości!

dotyczące stosowania z innymi kompatybilnymi produktami:
1. W żadnym wypadku wtyki/złącza nie mogą mieć kontaktu z częściami pod 

napięciem (np. gniazda wtykowe) lub metalowymi przedmiotami.
2. Aby uniknąć urazów pacjenta, wszystkie podłączone urządzenia w otocze-

niu pacjenta muszą spełniać obowiązujące przepisy. Wszystkie urządzenia i 
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akcesoria muszą odpowiadać zasadom normy EN 60 601-1, EN 60 601-1-1 
oraz właściwych podnorm składowych.

3. Należy pamiętać, że niekiedy w niekorzystnych okolicznościach – nawet 
przy zachowaniu wszystkich przepisów dotyczących poszczególnych urzą-
dzeń – wszystkie prądy upływowe lub pomocnicze mogą się sumować do 
niedopuszczalnie wysokich wartości, stanowiąc zagrożenie pacjenta.

4. Należy wcześniej sprawdzić, czy połączenie urządzeń nie spowoduje prze-
kroczenia dopuszczalnych wartości granicznych. 

5. Nieprawidłowe łączenie aparatów i urządzeń (tworzenie systemu) może 
wywołać u pacjenta urazy zagrażające życiu.

6. Termolezji nie należy stosować u pacjentów z wszczepionymi urządze-
niami elektrycznymi (np. rozruszniki serca) bez wcześniejszej konsultacji 
medycznej ze specjalistą. Możliwe zakłócenia implantowanych urządzeń 
mogą stanowić ryzyko dla pacjenta.

pozostałe ostrzeżenia:
1. Nie podawać leków niewskazanych dla zamierzonego celu.
2. W przypadku otyłych pacjentów i dzieci zwracać szczególną uwagę na 

dobór kaniuli o odpowiednich wymiarach (średnica, długość).
3. Podczas stosowania i utylizacji produktu należy przestrzegać ogólnych 

środków ostrożności dotyczących postępowania z krwią i płynami ustrojo-
wymi ze względu na ryzyko kontaktu z patogenami przenoszonymi przez 
krew.

4. Prosimy pamiętać, że dalsze stosowanie produktu tego samego typu 
należy – również po wymianie – ocenić łącznie w oparciu o ustawodaw-
stwo dotyczące wyrobów medycznych.

Stosowanie
Lezja bez sterowania temperaturowego:
Stosować środki aseptyczne poprzez noszenie sterylnych rękawic, maseczek 
chirurgicznych, czepków na włosy, fartuchów chirurgicznych. Zdezynfeko-
wać skórę. Wprowadzić kaniulę w miejscu przewidzianym do wykonania lezji. 
Sprawdzić rentgenem pozycję kaniuli. Połączyć kabel przyłączeniowy nasadki 
kaniuli, wzgl. kabel przyłączeniowy sondy z generatorem RF. Rozpocząć stymu-
lację czuciową od 50 Hz i spróbować zastosować/osiągnąć jak najniższą wartość 
miliamperów (na przykład 0,2 mA jako wartość progowa).
Po uzyskaniu wskazanej pozycji zaaplikować anestetyk i odczekać pewien 
czas. Przełączyć generator na tryb lezji i ustawić go na 21 V, 80°C i czas 60–90 
sekund. Uruchomić czas lezji.
Po lezji: usunąć kaniule i poddać je prawidłowej utylizacji (rany kłute igłą!). 
Miejsce nakłucia należy zakleić plastrem. Pacjenta należy obserwować przez 
kilka godzin.
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Zabieg ze sterowaniem temperaturowym:
Stosować środki aseptyczne poprzez noszenie sterylnych rękawic, maseczek 
chirurgicznych, czepków na włosy, fartuchów chirurgicznych. Zdezynfeko-
wać skórę. Wprowadzić kaniulę w miejscu przewidzianym do wykonania lezji. 
Sprawdzić rentgenem pozycję kaniuli. Wykonać punkcję przy użyciu kaniuli 
i wprowadzonej termosondy. Ustawić generator na impedancję (wartość 
powinna wynosić 300 – 900 omów).
W celu określenia optymalnej pozycji: przełączyć na tryb stymulacyjny i rozpo-
cząć stymulację czuciową od 50 Hz. Stymulować można też układ motoryczny 
z częstotliwością 2 Hz. Po uzyskaniu wskazanej pozycji usunąć termoelement i 
zaaplikować anestetyk. Ponownie wprowadzić termoelement (upewnić się, że 
termoelement jest jeszcze sterylny). Odczekać pewien czas, ustawić wymagane 
wartości – temperaturę i czas – i przeprowadzić autostart.
Po zakończeniu zabiegu najpierw usunąć termoelement, a następnie igłę do 
termolezji. Oczyścić miejsce nakłucia i zakleić plastrem. Zutylizować igłę. Zakoń-
czyć zabieg i obserwować pacjenta jeszcze przez pewien czas.
Dalsze postępowanie zgodnie ze standardami medycznymi.

Warunki użytkowania i przechowywania

Temperatura graniczna od +10 °C do +30 °C

Graniczna wilgotność powietrza od 20 % do 65 %

Chronić przed światłem słonecznym

Przechowywać w suchym miejscu

Ogólne informacje
Produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami w spra-
wie substancji niebezpiecznych.

Wolne od pirogenów

 Wszystkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem produktu należy 
zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, którego rezydentem jest 
użytkownik i/lub pacjent.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Niemcy.
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Legenda symboli stosowanych w oznakowaniu

Producent Temperatura graniczna

Stosować do ... Przestrzegać instrukcji użycia

Numer katalogowy Wolne od pirogenów

Sterylizowane tlenkiem etylenu Rx only
Produkt wydawany na receptę 
(produkt może być stosowany 
tylko zgodnie z przeznaczeniem 
przez wykwalifikowany personel 
medyczny)

Nie resterylizować

Nie stosować, jeżeli opakowanie 
jest uszkodzone Zalecenie

Przechowywać w suchym miejscu Wskazówka, informacja

Graniczna wilgotność powietrza „Oznakowanie zgodności CE“ 
lub „znak CE“ = oznakowanie 
informujące, że produkt spełnia 
właściwe wymagania ustanowione 
w rozporządzeniu o wyrobach 
medycznych lub innych przepi-
sach prawnych Unii Europejskiej, 
dotyczących zasad umieszczania 
odpowiednich oznakowań.

Nie stosować ponownie

Uwaga

Data produkcji Ilość

Kod partii Tłumaczenie

Chronić przed światłem 
słonecznym Wyrób medyczny
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