HURTIG REFERENCEVEJLEDNING

Sådan foregår indgrebet med
NovaSure®

Denne hurtige referencevejledning er lavet til at blive brugt sammen med, men ikke erstatte,
NovaSure® brugsanvisning og betjeningsmanual til controlleren. Inden udførelse
af indgrebet skal lægen gennemlæse og være fuldt fortrolig med alle driftsinstruktionerne
til RF-controlleren og engangsinstrumentet, samt fortrolig med alle advarsler, kontraindikationer og
forsigtighedsregler.
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Krævede systemkomponenter:
A. En steril NovaSure engangsanordning
til brug på én patient
B. NovaSure RF-controller
C. NovaSure fodkontakt
D. NovaSure strømkabel
E. En NovaSure usteril enhed med
tørremiddel til udsugningsslangen
F. En NovaSure2 CO2 beholder
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Forberedelser af
NovaSure RF-controller:
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1. Placer controlleren på et lille, stabilt bord på den
ene side af patienten inden for lægens synsvidde.
2. Tilslut lysnetledningen til controlleren og sæt
ledningen i en stikkontakt.
3. Skru CO2 beholderen på regulatoren på bagsiden
af panelet på controlleren, indtil den sidder stramt.
Tryk vippekontakten på panelet på bagsiden
af controlleren til positionen "TÆNDT'.
Tilslut fodkontakten til den passende port på
controllerens frontpanel.
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Trin i NovaSure® indgrebet
Til personalet

Trin 1: Efter lægen har målt kavitetens længde og fastslået, at længden
er ≥ 4 cm, åbnes emballagen med den sterile NovaSure
engangsanordning.

Trin 2: Læg engangsanordningen med tilslutningsledningen på det

sterile område, mens det usterile tørremiddel til udsugningsslangen holdes væk fra det sterile område.

Trin 3: Åbn den usterile pose med tørremiddel til sugeslangen. Fjern de
røde hætter. (Hvis tørremidlet er lyserødt, skal det
udskiftes, inden påbegyndelsen af ablationen).

Trin 5: Tilslut engangsanordningens ledning til den tilsvarende port på
forsiden af controlleren.

Trin 6: Indtast den målte værdi for kavitetens længde, som dikteret af
lægen, i NovaSure RF-controllerens længdedisplay ved at
trykke på OP/NED pilene.

Trin 7: Indtast bredden af kaviteten indikeret på WIDTH-måleren, som
dikteret af lægen, i NovaSure RF-controllerens breddedisplay
ved at trykke på OP/NED pilene.

Trin 8: Tryk på knappen ENABLE på controlleren, så snart lægen har trådt

Trin 4: Tilslut tørremidlet med modhagerne på

på fodkontakten, og kavitetsintegritetsvurderingen er færdig.

udsugningsslangen på engangsanordningen. Sørg for at sætte modhagerne
på tørremidlet helt ind i slangen.

Trin 9: Sluk for NovaSure controlleren, så snart indgrebet er gennemført,
og lægen har fjernet engangsanordningen fra patienten.

Filter med tørremiddel

Til lægen
Trin 1: Indfør et spekulum i vagina og grib fat i livmoderhalsen med et
tenaculum

Trin 2: Hold livmoderen og udfør uterine sondemåling. Træk længden af
cervix fra den uterine sondemåling for at få kavitetens
længde. Sørg for at sikre, at kavitetens længde er ≥ 4 cm.

anordningen til controlleren, klem
håndtagene på engangsanordningen,
indtil de låser for at sikre controllerens
ARRAY POSITION LED slukker og
Låseudløserknap
WIDTH-måleren viser ≥ 2,5 cm. Når
dette er sikret, tryk på låseudløserknappen og adskil anordningens håndtag for at trække arrayet
tilbage.

Trin 4: Juster og lås indstillingsfunktionen til

Trin 5: Bekræft, at livmoderhalsen er

Trin 9: Bevæg, når engangsanordningen er låst, anordningen med

anteriore, posteriore og laterale bevægelser. Afslut anbringelsen
ved at trække engangsanordningen en smule tilbage, indtil
breddemåleren WIDTH reduceres med cirka 0,2-0,5 cm.

Trin 10: Hold tenaculummet, og før engangsanordningen langsomt og

Trin 3: Når personalet tilslutter engangs-

kavitetslængde på engangsanordningen til den målte værdi for kavitetslængden. Personalet vil indtaste
længdeværdien i controlleren.

og drej håndtaget på engangsanordningen 45° med og mod uret
fra det vertikale plan, indtil håndtagene låser.

forsigtigt frem til fundus. Breddemåleren WIDTH skal vise mere
end eller det samme som ved forrige måling.

Trin 11: Skub den cervikale krave frem til

cervix ved hjælp af tommelfingertappen.

Trin 12: Bestem breddeværdien fra

Tommelfingertap
Breddemåleren WIDTH. Sørg for
at sikre, at kavitetsbredden er ≥
2,5 cm. Bed personalet om at
indtaste breddeværdien i RF-controlleren.

Trin 13: Tryk på fodkontakten for at starte
Indstilling af kavitetslængde

dilateret til 6,0 mm.

Trin 6: Mens der opretholdes et let træk i tenaculummet, holdes

fast i den forreste blå del af håndtaget på engangsanordningen
for at indsætte instrumentet parallelt med livmoderens akse, indtil
den distale del når fundus.

Trin 7: Træk engangsanordningen cirka 0,5 cm tilbage fra fundus.

Klem langsomt håndtagene sammen op til punktet, hvor der
mærkes øget modstand (LÅS IKKE). Breddemåleren WIDTH skal
vise cirka 0,5 cm.

Trin 8: Klem langsomt engangsanordningens håndtag sammen, mens
instrumentet forsigtigt bevæges cirka 0,5 cm til og fra fundus,

kavitetsintegritetsvurderingen
(CIA).

Trin 14: Træd på fodkontakten for at

starte ablationscyklussen, så
snart kavitetsintegritetsvurderingen er gennemført, og personalet trykker på ENABLEknappen på RF-controlleren.

Trin 15: Træk, når ablationen er gennemført (angivet med en konstant

lysende grøn INDGREB GENNEMFØRT-LED) den cervikale
krave helt tilbage ved at skubbe den til dens proksimale position.

Trin 16: Lås engangsanordningen op ved at trykke på låseudløserknappen. Luk engangsanordningen ved at holde det forreste blå
håndtag stationært og træk forsigtigt det bageste håndtag helt
bagud.

Trin 17: Fjern engangsanordningen fra patienten.
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