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Instrucțiuni de utilizare
Respectare specială

 Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utilizare! 
Rx only  Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni, de către perso-

nalul medical calificat.

PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate. 
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile corespun-
zătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum și nivelul 
actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a aces-
tora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului. 

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea, integritatea 
sau sterilitatea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.
 Pot fi utilizate doar produsele nedeteriorate, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a sterilizării, din ambalajele intacte.

Descrierea produsului/ Compatibilitate
 Numerele produselor resp. domeniul de valabilitate al acestor instrucțiuni de 
utilizare sunt indicate în declarația de conformitate valabilă în prezent.
Seria 001165-xxx; canulă pentru ablație termică RF, șlefuire la 15°

Seria 011165-xxx; canulă pentru ablație termică RF, șlefuire la 15°, curbată

 Seria 001175-xxx; canulă pentru ablație termică RF Sono, șlefuire la 15°, cu 
ștanțări ecogene Cornerstone

 Seria 001155-xxx; canulă pentru ablație termică prevăzută cu clemă tip 
crocodil și tub de injectare

 Seria 001255-xx; canulă pentru ablație termică PulsedRF cu fișă de 1,6mm 
și tub de injectare

 Seria 001285-xx; canulă pentru ablație termică PulsedRF Sono cu fișă de 1,6mm  
și tub de injectare, cu ștanțări ecogene Cornerstone
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directă la generatorul RF sau fără racord electric pentru utilizarea cu sonde, rezis-
tență la tensiune: până la 650V).
Pentru utilizarea cu generatoare RF disponibile în comerț (de ex. Radionics/ 
Valleylab/ Covidien) cu următoarele date de referință: monopolar/ bipolar, 
putere maximă cca. 50 W, contor, impuls de ieșire până la 200 Hz. Instrucțiunile 
de utilizare ale producătorului pentru programele presetate trebuie respectate 
cu strictețe.
PAJUNK® recomandă utilizarea sondelor termice de la producătorul MINTA 
Medical (UK).

Conexiune: LUER 

Scopul stabilit
Întreruperea temporară a conductivității nervilor.
Durata de acțiune: 6 până la 9 luni, în funcție de capacitatea de regenerare 
această perioadă poate varia între 3 și 18 luni.

Indicații 
Ablația prin radiofrecvență se aplică de exemplu la

1. RSD/ CRPS/ SMP pentru extremitățile superioare și inferioare
2. Dureri mecanice la nivelul coloanei cervicale sau dureri în partea inferioară 

a coloanei lombare, ca urmare a unor afecțiuni ale articulației zigapofizare
3. Nevralgie occipitală
4. Durere abdominală (viscerală), ca reacție la blocarea nervilor splanhnici.

Ablația prin radiofrecvență este un procedeu neurodistructiv prin care, cu ajuto-
rul curentului de radiofrecvență se realizează o ablație termică atent controlată. 
Crioablația este un procedeu similar, prin care blocarea nervilor pe termen lung 
se realizează sub efectul temperaturilor foarte joase. Durata de acțiune a celor 
două procedee este limitată în timp, eventual fiind necesară repetarea tratamen-
tului.
Criterii generale de selecție: pacienți cu dureri cronice fără ameliorare suficientă 
prin TENS; fizioterapie, terapie manuală. Luând în considerare
durata limitată în timp a acestor metode, trebuie cântărită atent o terapie medi-
camentoasă pe termen lung în comparație cu aceste tratamente.

Contraindicații
Deficite neuropatice existente simultan (sensibile sau motorii) pe același segment.
La următorii pacienți este contraindicată efectuarea ablațiilor prin radiofrec-
vență:

1. pacienții care urmează un tratament medicamentos pentru subțierea sân-
gelui

2. pacienții care suferă de o infecție
3. pacienții care nu reacționează la anestezice locale
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și/sau interferențe nedorite cu materialul!
Complicații
Procedurile cu produsul numit mai sus pot fi efectuate doar de către medicii care 
sunt familiarizați cu eventualele complicații. Complicațiile pot interveni în orice 
moment în timpul procedurii sau după efectuarea acesteia.
Printre complicațiile posibile se numără:

• Embolii
• Leziuni ale nervilor
• Hematoame/ hemoragii
• Infecții/ sepsis
• Deces

 Utilizatorul are în principiu obligația de a explica pacientului riscul de compli-
cații asociate cu procedura.
 În cazul în care în timpul utilizării se înregistrează complicații cu produsul, 
urmați protocoalele valabile în respectiva unitate. În cazul în care complicațiile 
nu pot fi astfel remediate sau atunci când se consideră grave sau netratabile, 
întrerupeți cu grijă utilizarea și îndepărtați componentele invazive ale produsu-
lui din pacient.

Avertizări

referitor la produsul steril:
Acesta este un produs medical de unică folosință, pentru utilizarea la un singur 
pacient!

Este interzisă cu strictețe reutilizarea produsului!
Este interzisă cu strictețe resterilizarea produsului!

Materialele utilizate pentru fabricație nu sunt adecvate nici pentru o nouă pre-
gătire nici pentru resterilizare!
Designul produsului nu este adecvat nici pentru o nouă pregătire nici pentru 
resterilizare!

În cazul unei refolosiri / pregătiri nepermise
 –  produsul își poate pierde principalele caracteristici de performanță 
intenționate de producător.
 –  apere riscul semnificativ al unei infecții încrucișate/ contaminări din 
cauza unei proceduri pregătitoare potențial insuficiente.
 – există riscul ca produsul să-și piardă caracteristicile funcționale.
 –  există riscul de deteriorare a materialelor și de reacții endotoxice cauzate 
de reziduuri!
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1. Fișele/ conexiunile nu trebuie în niciun caz să vină în contact cu compo-
nente aflate sub tensiune (de ex. prize) sau obiecte metalice.

2. Pentru a evita accidentarea pacientului, toate echipamentele racordate din 
perimetrul pacientului trebuie să corespundă prevederilor în vigoare. Toate 
echipamentele și accesoriile trebuie să corespundă regulamentelor EN 60 
601-1, EN 60 601-1-1, precum și normelor secundare aplicabile.

3. Se va avea în vedere că în unele circumstanțe, chiar și în condițiile respec-
tării tuturor reglementărilor pentru echipamentele individuale, în cazuri 
nefavorabile toți curenții de scurgere resp. curenții auxiliari de scurgere de 
la pacienți se adună și pot ajunge la valori nepermis de mari, care pun în 
pericol pacientul.

4. Așadar trebuie verificat în avans dacă prin conectarea împreună a echi-
pamentelor, în unele circumstanțe este posibilă depășirea valorilor limită 
admise. 

5. Conectarea nepermisă a aparatelor și echipamentelor (formarea de sis-
teme) poate pune în pericol viața pacientului.

6. Ablația termică nu poate fi utilizată la pacienții care au implantate aparate 
electrice (de ex. stimulatoare cardiace), fără obținerea în prealabil a unei 
păreri medicale corespunzătoare din partea unui specialist. Posibilele avari-
eri ale aparatelor implantate pot reprezenta un pericol pentru pacient.

alte avertizări:
1. Nu administrați medicamente care nu sunt indicate în scopul prevăzut.
2. La pacienții adipoși și la copii acordați o atenție deosebită alegerii unei 

canule cu dimensiuni adecvate (diametru, lungime).
3. La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 

pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, 
deoarece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.

4. Rețineți că utilizarea continuă a unui produs de acest tip chiar și după 
schimbare/ înlocuire se evaluează cumulativ în sensul legislației referitoare 
la produsele medicale.

Utilizare
Ablație fără aport termic:
Luați toate măsurile de precauție aseptică prin purtarea de mănuși sterile, mască 
de protecție care acoperă nasul și gura, bonetă de protecție a părului și halat 
chirurgical. Dezinfectați pielea. Introduceți canula în punctul prevăzut pentru 
efectuarea ablației. Controlați radiografic poziția canulei.  Conectați cablul de 
racordare a capătului canulei resp. cablul de racordare a sondei la generator. 
Începeți stimularea senzorială cu 50 Hz și încercați să utilizați/ să atingeți cea 
mai redusă intensitate exprimată în miliamperi (de exemplu 0,2 mA ca valoare 
prag).
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momente. Cuplați generatorul pentru ablație în modul de ablație și reglați-l la 
21 V, 80°C, precum și la un interval de timp de 60–90 secunde. Începeți durata 
de ablație.
După efectuarea procedurii de ablație: îndepărtați canulele și eliminați-le cores-
punzător (risc de accidentare prin înțepare!). Locul de înțepare trebuie pansat 
cu un plasture. Pacientul trebuie să rămână sub observație câteva ore.

Procedură cu aport de temperatură:
Luați toate măsurile de precauție aseptică prin purtarea de mănuși sterile, mască 
de protecție care acoperă nasul și gura, bonetă de protecție a părului și halat 
chirurgical. Dezinfectați pielea. Introduceți canula în punctul prevăzut pentru 
efectuarea ablației. Controlați radiografic poziția canulei. Punctați cu canula și 
sonda termică inserată. Setați generatorul pe impedanță (valoarea trebuie să fie 
de 300 Ohm – 900 Ohm).
Pentru determinarea poziției ideale: cuplați în modul de stimulare și începeți 
stimularea senzorială cu 50 Hz. Poate fi stimulat și sistemul motor cu 2 Hz. La 
atingerea poziției indicate, îndepărtați sonda termică și injectați anestezicul. 
Introduceți din nou sonda termică (asigurați-vă că sonda termică a rămas ste-
rilă). Așteptați câteva momente și setați valorile necesare - temperatură și timp 
- apoi efectuați o pornire automată.
După terminarea procedurii îndepărtați mai întâi termoelementul, apoi înde-
părtați acele de ablație termică. Curățați locul de înțepare și acoperiți cu un 
plasture. Eliminați acul. Încheiați procedura și țineți pacientul sub observație 
pentru câteva ore.
Procedura ulterioară conform standardului medical aplicabil.

Condiții de utilizare și de depozitare

Interval de temperatură +10 °C până la +30 °C

Intervalul de umiditate a 
aerului 20 % până la 65 %

A se feri de radiațiile solare

A se păstra la loc uscat

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.

Fără substanțe pirogene

 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
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Germania.
Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Interval de temperatură

A se utiliza până la ... Respectați instrucțiunile de 
utilizare

Cod articol Fără substanțe pirogene

Sterilizat cu oxid de etilenă Rx only Se eliberează pe bază de rețetă 
(produsul poate fi utilizat doar în 
conformitate cu scopul stabilit, de 
către personalul medical calificat.)A nu se resteriliza

A nu se utiliza atunci când 
ambalajul este deteriorat Instrucțiuni

A se păstra la loc uscat Indicație, informație

Interval de umiditate a aerului „Declarație de conformitate CE” 
sau „Marcaj CE” = Marcajul indică 
faptul că un produs corespunde 
cerințelor în vigoare stipulate în 
regulamentul referitor la produsele 
medicale sau în alte prevederi 
legale ale Uniunii Europene refe-
ritoare la aplicarea respectivului 
marcaj.

A nu se reutiliza

Atenție

Data fabricației Număr bucăți

Cod lot Traducere

A se feri de radiațiile solare Produs medical
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