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Návod na použitie
Zvláštne upozornenie

 Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie a pokyny!.
Rx only  Pomôcku smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v súlade s týmto 

návodom na použitie.

Spoločnosť PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v  súvislosti s metódou 
ošetrenia. Za spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný 
zdravotnícky personál.
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prís-
lušnou odbornou literatúrou, ako aj so stavom techniky a vzdelania.
Pri nedodržaní návodu na použitie alebo jeho porušení zaniká záruka a dochá-
dza k ohrozeniu bezpečnosti pacienta.
Ak sa pomôcka používa v kombinácii s inými pomôckami, musia sa okrem toho 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o zhode týchto pomôcok. Roz-
hodnutie o kombinovanom použití pomôcok od rôznych výrobcov (pokiaľ nejde 
o ošetrovacie jednotky) je na zvážení používateľa..

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
pomôcka sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Použiť sa môžu iba neporušené pomôcky v neporušenom obale pred uplynu-
tím dátumu exspirácie sterility vyznačeného na obale.

Opis pomôcky/zhoda
  Čísla pomôcok, resp. oblasť platnosti tohto návodu na použitie nájdete v aktu-
álne platnom vyhlásení o zhode.
Séria 001165-xxx; RF kanyla na termoabláciu, výbrus v uhle 15°

Séria 011165-xxx Serie; RF kanyla na termoabláciu, výbrus v uhle 15°, ohnutá

 Séria 001175-xxx; RF kanyla na termoabláciu sono, výbrus v uhle 15 , s echo-
genickým razením Cornerstone

 Séria 001155-xxx; kanyla na termoabláciu s krokodílovou svorkou a vstre-
kovacou hadičkou

 Séria 001255-xxx; PulsedRF kanyla na termoabláciu s konektorom 1,6 mm 
a vstrekovacou hadičkou

 Séria 001285-xx; PulsedRF sono kanyla na termoabláciu Sono s konektorom 
1,6 mm a vstrekovacou hadičkou, s echogenickým razením Cornerstone
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na RF generátor alebo na použitie bez elektrickej prípojky so sondami, elektrická 
pevnosť: do 650 V).
Na použitie s bežne dostupnými RF generátormi (napr. Radionics/Valleylab/
Covidien) s týmito kľúčovými údajmi: monopolárny/bipolárny, maximálny 
výkon cca 50 W, časovač, výstupný impulz do 200 Hz. Smerodajný je návod na 
použitie výrobcu k prednastaveným programom.
Spoločnosť PAJUNK® odporúča použitie termosond od výrobcu MINTA Medical (UK).

Konektivita: LUER

Vymedzenie účelu
Dočasné prerušenie vodivosti nervov.
Trvanie účinku: 6 až 9 mesiacov, v závislosti od rôznej regeneračnej schopnosti 
od 3 mesiacov až do 18 mesiacov.

Indikácie
Rádiofrekvenčná ablácia sa používa napríklad pri

1. RSD/CRPS/SMP, ktoré sa týkajú horných a dolných končatín,
2. mechanickej bolesti šije alebo bolestiach v dolnej časti chrbtice v dôsledku 

ochorení fazetových kĺbov,
3. okcipitálnej neuralgii,
4. abdominálnej (viscelárnej) bolesti ako reakcii na blokády útrobného nervu.

Rádiofrekvenčná ablácia je neurodeštruktívny zákrok, pri ktorom sa pomocou 
rádiofrekvenčného prúdu vykonáva kontrolovaná termoablácia. Pri kryoablácii 
ide takisto o ablačný zákrok, pri ktorom sa pomocou chladu vytvorí dlhodobá 
blokáda. Trvanie účinku obidvoch zákrokov je časovo obmedzené, eventuálne 
sú preto potrebné ďalšie ošetrenia.
Všeobecné výberové kritériá: pacienti s chronickými bolesťami bez uspokojivého 
zlepšenia po TENS, fyzioterapii, manuálnej terapii. S ohľadom na
časovo obmedzené trvanie účinku týchto metód je potrebné v porovnaní s 
týmito ošetreniami zvážiť dlhodobú farmakoterapiu.

Kontraindikácie
Už existujúce neuropatické deficity (senzitívne alebo motorické) v tom istom 
segmente.
Rádiofrekvenčná ablácia by sa nemala vykonávať u týchto pacientov:

1. Pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi
2. Pacienti, ktorí v dobe liečby trpia infekciou
3. Pacienti, ktorí nereagujú na lokálne blokády pomocou anestetík

Pomôcku nikdy nepoužívajte pri známej materiálovej intolerancii a/alebo zná-
mych interakciách!
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Zákroky pomocou vyššie uvedenej pomôcky môžu vykonávať len lekári, ktorí sú 
oboznámení s možnými komplikáciami. Komplikácie sa môžu vyskytnúť kedy-
koľvek počas zákroku.
K možným komplikáciám patria:

• Embólie
• Nervové lézie
• Hematómy/krvácania
• Infekcie/sepsy
• Smrť

 Používateľ má v zásade povinnosť informovať pacienta o komplikáciách typic-
kých pre použitú metódu.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s pomôckou, riaďte sa proto-
kolmi vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné vyriešiť touto cestou alebo 
ak ich možno považovať za závažné alebo neodstrániteľné, opatrne prerušte 
aplikáciu a odstráňte z pacienta invazívne súčasti pomôcky.

Výstražné upozornenia

k sterilnej pomôcke:
Ide o jednorazovú zdravotnícku pomôcku na použitie na jednom pacientovi!

Túto pomôcku nikdy nesmiete opakovane použiť!
Túto pomôcku nikdy nesmiete znova sterilizovať!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opätovné spracovanie ani na 
opätovnú sterilizáciu!
Dizajn pomôcky nie je vhodný ani na opätovné spracovanie ani na opätovnú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opakovaného použitia/opätovnej úpravy
 –  môže pomôcka stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrobcom.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov úpravy.
 – existuje riziko, že pomôcka stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!

na použitie s inými kompatibilnými pomôckami:
1. V žiadnom prípade nespájajte tieto konektory/pripojenia s časťami vedú-

cimi napätie (napríklad zásuvky) alebo s kovovými predmetmi.
2. Aby sa zabránilo neúmyselnému zraneniu pacienta, všetky pripojené zaria-

denia v okolí pacienta musia spĺňať platné predpisy. Všetky zariadenia a 
časti príslušenstva musia spĺňať požiadavky uvedené v norme EN 60 601-1, 
EN 60 601-1-1, ako aj vo všetkých aplikovateľných podnormách.
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kých pravidiel pre jednotlivé zariadenia môžu v najhoršom prípade všetky 
zvodové prúdy alebo pomocné prúdy pacienta sčítať, čo môže ohroziť 
pacienta neprípustne vysokými hodnotami.

4. Vopred je nutné tiež skontrolovať, či spoločné zapnutie zariadení nemôže 
spôsobiť prekročenie prípustných hraničných hodnôt..

5. Neodborné súčasné zapnutie viacerých prístrojov a zariadení (tvorba sys-
tému) môže pacienta zraniť tak, že bude ohrozený jeho život.

6. Termoablácia by sa nemala používať u pacientov s implantovaným elektric-
kými zariadeniami (napr. kardiostimulátor) bez toho, aby ste sa predtým 
poradili so špecialistom. Prípadné poruchy na implantovanom zariadení 
môžu pre pacienta predstavovať riziko.

ďalšie výstražné upozornenia:
1. Nepodávajte lieky, ktoré nie sú indikované na účel použitia.
2. Pri obéznych pacientoch a deťoch venujte osobitnú pozornosť výberu vhod-

nej kanyly s primeranými rozmermi (priemer, dĺžka).
3. Keďže hrozí riziko pri kontakte s patogénmi prenášanými  krvou, ako 

štandardné preventívne opatrenie v  súvislosti s používaním a  likvidáciou 
pomôcky uplatnite všeobecné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie 
s krvou a telesnými tekutinami.

4. Vezmite na vedomie, že pokračujúce používanie pomôcky toho istého 
druhu aj po zmene/výmene musí byť posúdené kumulatívne v zmysle 
právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach.

Aplikácia
Ablácia bez riadenia teplotou:
Vykonajte aseptické bezpečnostné opatrenia nasadením sterilných rukavíc, 
ochrany úst a nosa, ochrany vlasov a operačného plášťa. Dezinfikujte pokožku. 
Kanylu zaveďte na miesto určené na vykonanie ablácie. Jej polohu skontrolujte 
röntgenograficky.  Pripojte pripájací kábel násadca kanyly, prípadne pripájací 
kábel sondy na generátor. Začnite so senzorickou stimuláciou s frekvenciou 
50 Hz a skúste použiť/dosiahnuť najnižšiu možnú hodnotu miliampérov (naprí-
klad 0,2 mA ako prahovú hodnotu).
Po dosiahnutí indikovanej polohy vstreknite anestetikum a počkajte určitý čas. 
Zapnite ablačný generátor do ablačného režimu a nastavte ho na hodnotu 21 V, 
80 °C a na čas 60 – 90 sekúnd. Spustite čas ablácie.
Po ablácii: vyberte kanyly a podľa predpisov ich zlikvidujte (Nebezpečenstvo 
zranení pri pichnutí ihlou!). Miesto vpichu by ste mali prelepiť leukoplastom. 
Pacienta je potrebné niekoľko hodín sledovať.
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Vykonajte aseptické bezpečnostné opatrenia nasadením sterilných rukavíc, 
ochrany úst a nosa, ochrany vlasov a operačného plášťa. Dezinfikujte pokožku. 
Kanylu zaveďte na miesto určené na vykonanie ablácie. Jej polohu skontrolujte 
röntgenograficky. Pomocou kanyly a zavedenej termosondy urobte punkciu. 
Generátor nastavte na impedanciu (hodnota by mala byť 300 – 900 ohmov).
Najlepšiu polohu určíte takto: Zapnite stimulačný režim a začnite so senzorickou 
stimuláciou s frekvenciou 50 Hz. Frekvenciou 2 Hz môžete stimulovať aj moto-
rický systém. Po dosiahnutí indikovanej polohy vyberte termočlánok a vstrek-
nite anestetikum. Termočlánok znova zaveďte dovnútra (presvedčte sa, že je 
termočlánok ešte stále sterilný). Počkajte určitý čas a nastavte potrebné hodnoty 
– teplotu a čas – a vykonajte automatické spustenie.
Po ukončenom zákroku najprv vyberte termočlánok a potom termoablačnú 
ihlu. Miesto vpichu vyčistite a prelepte leukoplastom. Ihlu zlikvidujte. Zákrok 
ukončite a ešte určitý čas pacienta sledujte.
Ďalší postup podľa platného štandardu.

Podmienky použitia a skladovania

Obmedzenie teploty +10 °C až +30 °C

Obmedzenie vlhkosti vzduchu 20 % až 65 %

Chráňte pred slnečným žiarením

Skladujte na suchom mieste

Všeobecné upozornenia
Pomôcky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Nepyrogénny

 Všetky závažné udalosti, ktoré sa vyskytli pri používaní pomôcky, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Výrobca Obmedzenie teploty

Dátum exspirácie… Dodržiavajte návod na použitie

Číslo pomôcky Nepyrogénny

Sterilizovaný etylénoxidom Rx only Vyžaduje sa lekársky predpis 
(Pomôcku smie používať iba 
kvalifikovaný zdravotnícky personál 
v súlade s vymedzeným účelom.)Opakovane nesterilizujte

Ak je balenie poškodené, 
pomôcku nepoužívatejte Inštrukcia

Skladujte na suchom mieste Upozornenie, informácia

Vlhkosť vzduchu, obmedzenie

„Vyhlásenie o zhode CE“ alebo 
„Označenie CE“ = označenie 
udáva, že pomôcka spĺňa platné 
požiadavky, ktoré sú stanovené 
v nariadení o zdravotníckych 
pomôckach alebo v iných práv-
nych predpisoch Európskej únie o 
použití dotknutého označenia.

Nepoužívajte opakovane

Pozor Počet kusov

Dátum výroby Preklad

Kód šarže Zdravotnícka pomôcka

Chráňte pred slnečným žiarením
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