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Radiofrequency Thermal Lesioning 
Cannula
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Instruções de utilização
Aviso especial

 Leia cuidadosamente as seguintes informações e instruções de utilização! 
Rx only  O produto só pode ser utilizado por pessoal médico qualificado de acordo com 

estas instruções de utilização.

A PAJUNK® não recomenda qualquer método de tratamento em particular. O 
pessoal médico profissional é responsável pelo modo como o dispositivo é uti-
lizado e pela seleção do paciente. 
Para além destas instruções de utilização, a informação relevante também se 
aplica de acordo com a literatura especializada correspondente e o estado atual 
de desenvolvimento dos conhecimentos.
O incumprimento das instruções de utilização invalida a garantia e coloca em 
risco a segurança do paciente.
Em caso de utilização em combinação com outros produtos, é essencial que 
sejam consideradas as informações sobre compatibilidade e as instruções de 
utilização desses outros produtos. Qualquer decisão relativamente ao uso com-
binado de dispositivos de diferentes fabricantes (em que estes não constituam 
unidades de tratamento) é da responsabilidade do utilizador. 

 O dispositivo não pode ser usado em qualquer circunstância se houver motivos 
válidos para suspeitar que o mesmo se encontra incompleto, danificado ou 
apresenta perda de esterilidade.
 Podem ser exclusivamente utilizados produtos intactos antes do fim da data de 
validade da esterilidade, indicada no rótulo, e em embalagem intacta.

Descrição do produto / compatibilidade
 Consulte a atual declaração de conformidade a respeito dos números relativos 
aos produtos e do âmbito destas instruções de utilização.
Série 001165-xxx; cânula para lesão térmica por RF, corte de 15°

Série 011165-xxx; cânula para lesão térmica por RF, corte de 15°, curva

 Série 001175-xxx; cânula para lesão térmica por RF Sono, corte de 15°, com 
relevos Cornerstone ecogénicos

 Série 001155-xxx; cânula para lesão térmica com pinça aligator e tubo de 
injeção

 Série 001255-xx; cânula para lesão térmica PulsedRF com conector de 1,6 
mm e tubo de injeção

 Série 001285-xx; cânula para lesão térmica Sono PulsedRF Sono com 1,6 mm  
conector e tubo de injeção, com relevos Cornerstone ecogénicos
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sCânulas para lesão térmica (isoladas, com ligação elétrica para a conexão direta 
com o gerador de RF ou sem ligação elétrica para utilização com sondas, rigidez 
dielétrica: até 650 V).
Para a utilização com geradores de RF correntes no mercado (p. ex. Radionics/
Valleylab/Covidien) com os seguintes dados parâmetros básicos: monopolar/
bipolar, aprox. 50 W de potência máxima, temporizador, impulsos de saída até 
200 Hz. As instruções de utilização do fabricante relativas aos programas prede-
finidos são fundamentais.
A PAJUNK® recomenda a utilização de sondas térmicas do fabricante MINTA 
Medical (UK).

Conectividade: LUER 

Finalidade
Interrupção temporária da condutividade dos nervos.
Duração do efeito: 6 a 9 meses, varia entre 3 meses e 18 meses devido às diver-
sas capacidades de regeneração.

Indicações 
A lesão por radiofrequência é utilizada, por exemplo, em

1. RSD/CRPS/SMP que afeta as extremidades superiores ou inferiores
2. Dor mecânica na nuca ou dores na parte inferior da coluna vertebral devido 

a doenças nas articulações facetárias
3. Nevralgia do occipital
4. Dor abdominal (visceral), como reação a bloqueio dos nervos esplâncnicos.

A lesão por radiofrequência é um procedimento neurodestrutivo no qual é 
realizada uma lesão térmica controlada através de corrente de radiofrequência. 
No caso da criolesão, trata-se sempre de um procedimento ablativo em que é 
gerado um bloqueio a longo prazo através do frio. A duração da ação de ambos 
os procedimentos é temporalmente limitada, pelo que serão eventualmente 
necessários novos tratamentos.
Critérios de seleção gerais: pacientes com dores crónicas sem melhoria suficiente 
através de TENS, fisioterapia, terapia manual. Tendo em consideração
a duração temporalmente limitada da ação dos métodos, é necessário ponde-
rar cuidadosamente uma farmacoterapia a longo prazo paralelamente a estes 
tratamentos.

Contraindicações
Défices neuropáticos (sensíveis ou motores) concomitantes no mesmo seg-
mento.
Nos seguintes pacientes não deve ser realizada uma lesão por radiofrequência:

1. Pacientes que tomem medicamentos para hemodiluição
2. Pacientes que atualmente sofram de uma infeção
3. Pacientes que não reajam a bloqueios locais por intermédio de anestésicos



4

Po
rt

ug
uê

s Nunca utilize o produto em caso de incompatibilidades de materiais conheci-
das e/ou interações conhecidas!

Complicações
Os procedimentos com o produto acima mencionado só podem ser realizados 
por médicos que estejam familiarizados com as possíveis complicações. Podem 
ocorrer complicações a qualquer momento durante o procedimento.
Entre as complicações possíveis incluem-se:

• Embolias
• Lesões nervosas
• Hematomas/hemorragias
• Infeções/septicemia
• Morte

 O utilizador tem a obrigação de esclarecer as complicações tipicamente asso-
ciadas ao procedimento.
 Se ocorrerem complicações com o produto durante a utilização, cumpra os 
protocolos da sua organização. Se isto não resolver as complicações ou caso 
estas sejam consideradas graves ou não tratáveis, interrompa a utilização cui-
dadosamente e remova do paciente os componentes invasivos do produto.

Indicações de advertência

para o produto esterilizado:
Trata-se de um dispositivo médico descartável para uso num só paciente!

Você nunca pode reutilizar este produto!
Você nunca pode reesterilizar este produto!

Os materiais utilizados no fabrico não são próprios para o reprocessamento 
nem para a reesterilização!
O design do produto não é próprio para o reprocessamento nem para a rees-
terilização!

Em caso de reutilização / reprocessamento não autorizado
 –  o produto pode perder as propriedades de desempenho essenciais pre-
tendidas pelo fabricante.
 –  há o risco significativo de infeção cruzada / contaminação em virtude 
dos métodos de processamento potencialmente deficientes.
 – há o risco de o produto perder propriedades funcionais.
 –  há o risco de decomposição dos materiais e de reações endotóxicas 
devido aos resíduos!

para uso com outros produtos compatíveis:
1. Os(as) conectores/conexões nunca devem entrar em contacto com peças 

condutoras de tensão (p. ex. tomadas) ou objetos metálicos.
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s2. Para prevenir lesões no paciente, todos os equipamentos conectados nas 
suas imediações têm de corresponder às prescrições válidas. Todos os equi-
pamentos e peças acessórias devem cumprir as regras da EN 60 601-1 e EN 
60 601-1-1, bem como as subnormas aplicáveis.

3. Deverá atender-se ao fato de que, sob determinadas circunstâncias e 
mesmo respeitando todas as regras para os diversos equipamentos, todas 
as correntes de descarga ou as correntes auxiliares de paciente se acumu-
lam na pior das hipóteses, colocando em risco o paciente em virtude de 
valores inadmissivelmente elevados.

4. É necessário verificar previamente se a interligação dos equipamentos fará 
eventualmente com que os valores-limite admissíveis sejam excedidos. 

5. A interligação imprópria de aparelhos e equipamentos (formação de sis-
tema) pode causar ferimentos potencialmente letais no paciente.

6. A termolesão não deve ser empregue em pacientes com aparelhos elétri-
cos implantados (p. ex. pacemaker) sem o prévio aconselhamento médico 
de um especialista. As possíveis perturbações dos aparelhos implantados 
podem ser perigosas para o paciente.

outras indicações de advertência:
1. Não administre medicamentos que não estejam indicados para o uso pre-

visto.
2. Certifique-se de que utiliza dispositivos com dimensões adequadas (diâme-

tro, comprimento), especialmente ao tratar pacientes obesos e crianças.
3. Deverá tomar precauções gerais numa base regular para o manuseamento 

de fluidos hemáticos e corporais durante a utilização e a eliminação do dis-
positivo devido ao risco de contacto com agentes patógenos transmitidos 
pelo sangue.

4. Tenha em atenção que o uso continuado de um dispositivo do mesmo tipo 
tem de ser avaliado cumulativamente conforme descrito na legislação a res-
peito de dispositivos médicos, inclusivamente após a troca ou substituição 
do dispositivo.

Utilização
Lesão não controlada por temperatura:
Tome medidas de precaução assépticas, nomeadamente através da colocação 
de luvas esterilizadas, máscara cirúrgica, proteção para o cabelo, bata cirúrgica. 
Desinfete a pele. Introduza a cânula no local previsto para a realização da lesão. 
Controle radiograficamente a posição da cânula.  Ligue o cabo de ligação do 
adaptador da cânula ou o cabo de ligação da sonda ao gerador. Dê início à 
estimulação sensorial com 50 Hz e tente utilizar/alcançar o valor de miliamperes 
mais baixo possível (por exemplo, 0,2 mA como valor limiar).
Quando for alcançada a posição indicada, injete o anestésico e aguarde algum 
tempo. Ligue o gerador de lesões no modo de lesão e ajuste-o para 21 V, 80°C, e 
para uma duração de 60–90 segundos. Dê início ao período de realização da lesão.
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s Após o processo de lesão: remova as cânulas e elimine-as pelos métodos tec-
nicamente adequados (perigo de lesões provocadas por agulhas!). O local de 
punção deve ser protegido por um penso. O paciente deve ser mantido sob 
observação por algumas horas.

Procedimento controlado por temperatura:
Tome medidas de precaução assépticas, nomeadamente através da colocação 
de luvas esterilizadas, máscara cirúrgica, proteção para o cabelo, bata cirúrgica. 
Desinfete a pele. Introduza a cânula no local previsto para a realização da lesão. 
Controle radiograficamente a posição da cânula. Puncione com a cânula e a 
sonda térmica introduzida. Ajuste o gerador para impedância (o valor deve 
situar-se entre 300 Ohm – 900 Ohm).
Para determinar a melhor posição: mude para o modo de estimulação e dê 
início à estimulação sensorial com 50 Hz. Também é possível estimular o sis-
tema motor com 2 Hz. Quando for alcançada a posição indicada, remova o ter-
mopar e injete o anestésico. Volte a introduzir o termopar (certifique-se de que 
o termopar ainda está esterilizado). Aguarde algum tempo, ajuste os valores 
necessários – temperatura e tempo – e execute uma inicialização automática.
Depois de concluído o procedimento, remova primeiro o termopar e depois a 
agulha para termolesão. Limpe o local de punção e coloque um penso neste. 
Elimine a agulha. Termine o procedimento e mantenha o paciente sob observa-
ção por algum tempo.
Procedimento subsequente conforme a norma médica vigente.

Condições de utilização e armazenamento

Limite de temperatura +10 °C a +30 °C

Limitação da humidade 20 % a 65 %

Manter afastado da luz solar

Manter seco

Informações gerais
Os dispositivos são fabricados de acordo com as diretrizes globalmente aplicá-
veis para substâncias perigosas.

Sem pirogénio

 Todas as ocorrências graves, que tenham sucedido ao empregar o produto, 
têm de ser comunicadas ao fabricante e às autoridades competentes do país 
de residência do utilizador e/ou paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemanha.
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sExplicação dos símbolos utilizados no rótulo

Fabricante Limite de temperatura

Utilizável até … Consultar as instruções de 
utilização

Referência do catálogo Sem pirogénio

Esterilizado com óxido de etileno Rx only De prescrição obrigatória (o pro-
duto só pode ser usado de acordo 
com a finalidade por pessoal 
médico qualificado.)Não reesterilizar

Não utilizar se a embalagem 
estiver danificada Recomendação

Manter seco Indicação, informação

Limitação da humidade "Marcação CE de conformidade" 
ou "Marcação CE" = a marcação 
indica que um produto cumpre os 
requisitos aplicáveis estipulados no 
regulamento relativo aos disposi-
tivos médicos ou noutras normas 
legislativas da União Europeia a 
respeito da aposição da marcação 
em causa.

Não reutilizar

Cuidado

Data de fabrico Quantidade

Código de lote Tradução

Manter afastado da luz solar Dispositivo médico
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