PIKAOPAS

NovaSure®-toimenpide

Tämä pikaopas on suunniteltu käytettäväksi yhdessä NovaSure-käyttöoppaan ja ohjaimen
käyttöoppaan kanssa, mutta ei korvaamaan niitä. Ennen toimenpiteen suorittamista
lääkärin on tarkistettava ja tunnettava ohjaimen ja kertakäyttölaitteen täydelliset käyttöohjeet
sekä mahdolliset varoitukset, vasta-aiheet ja turvallisuustiedot.
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Vaaditut järjestelmäkomponentit:
A. Yksi steriili, yhden potilaan käyttöön
tarkoitettu, NovaSure-kertakäyttölaite
B. NovaSure-radiotaajuusohjain
C. NovaSure-jalkakytkin
D. NovaSure-vaihtovirtajohto
E. Yksi NovaSure ei-steriili imulinjan
kuivausainesuodatin
F. Yksi NovaSure CO2-säiliö
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NovaSure RF-ohjaimen
(keskusyksikkö) valmistelu:
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1. Aseta se pienelle tukevalle pöydälle potilaan
toiselle puolelle kirurgin näkökenttään.
2. Kiinnitä vaihtovirtajohto ohjaimeen ja liitä se pistorasiaan.
3. Ruuvaa CO2-säiliö ohjaimen takapaneelin
säätimeen ja kiristä.
Paina ohjaimen takapaneelin vaihtokytkin asentoon "ON".
Liitä jalkakytkin sopivaan porttiin ohjaimen etupaneelissa.
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NovaSure®-toimenpiteen vaiheet
Henkilökunnalle

Vaihe 1: Kun lääkäri on mitannut kohtuontelon pituuden ja määrittää,

Vaihe 6: Näppäile pituuden arvo lääkärin sanelun mukaan NovaSure

Vaihe 2: Aseta kertakäyttöinen laite, jossa on liitäntäjohto, steriilille

Vaihe 7: Näppäile WIDTH-valitsimessa ilmoitettu leveys lääkärin

että pituus ≥ 4 cm, avaa steriili ja kertakäyttöinen NovaSure-laitepakkaus.

alueelle ja pidä epä-steriili imuletkun kuivausainesuodatin
poissa steriililtä alueelta.

Vaihe 3: Avaa epä-steriili imulinjan kuivausainesuodatin ja -pussi.

RF -ohjaimen pituus-LED:iin painamalla UP/DOWN-nuolia,
kosketusnäytöllisessä +/- -näppäimiä.

sanelun mukaan NovaSure RF -ohjaimen leveys-LED:iin
painamalla UP/DOWN-nuolia. Kosketusnäytöllisessä paina
vahvistuspainiketta.

Poista punaiset korkit. (Jos kuivausaine on vaaleanpunainen, vaihda hoitokärki uuteen.)

Vaihe 8: Kun lääkäri on painanut poljinta ja ontelon eheystesti on

kertakäyttölaitteen imuletkuun.

Vaihe 9: Kun toimenpide on valmis, lääkäri poistaa hoitokärjen

Vaihe 4: Liitä kuivausainesuodattimen putket

potilaasta. Sammuta NovaSure-keskusyksikkö.

Vaihe 5: Liitä kertakäyttöinen laitejohto
ohjaimen etuosassa olevaan
sopivaan porttiin.

suoritettu, paina ohjaimen ENABLE-painiketta. Kosketusnäytöllisessä paina vilkkuvaa painiketta.

Kuivausainesuodatin

Lääkärille
Vaihe 1: Aseta spekula emättimeen ja tartu kohdunkaulaan pihdeillä.
Vaihe 2: Käyttämällä sondia mittaa kohdunkaula määrittääksesi
ontelon pituuden. Varmista, että ontelon pituus on ≥ 4 cm.

hoitokärjen ohjausyksikköön,
purista hoitokärjen kahvoja kunnes
ne lukkiutuvat. Varmistaakseen
Lukitus Vapautus -painike
ohjaimen ARRAY
POSITION -asennon
LED-merkkivalo sammuu ja WIDTH-valitsimen lukema on ≥
2,5 cm. Kun se on varmistettu, paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä laitteen kahvoja erilleen vetääksesi
asettimen pois.

Vaihe 4: Säädä ja lukitse kertakäyttöisen

Vaihe 5: Varmista, että kohdunkaula on

varovasti kohdunpohjaan. Leveyden on oltava suurempi tai
yhtä suuri kuin edellinen mittaus.

Vaihe 11: Liu'uta kohdunkaulan tiiviste
kohdunkaulaan käyttämällä
peukalokielekettä.

Vaihe 12: Määritä leveysarvo leveysmit-

Peukalokieleke
tarista. Varmista, että ontelon
leveys on ≥ 2,5 cm. Pyydä
henkilökuntaa syöttämään leveysarvo ohjaimeen.

Vaihe 13: Aloita ontelon eheyden

arviointi painamalla jalkapoljinta.

Vaihe 14: Kun ontelon eheyden arviointi
Ontelon pituusasetus

laajentunut 6,0 mm:iin.

Vaihe 6: Pitämällä pieni veto pihdeissä, pidä laitteen etukahvasta

asettaaksesi laitteen kohdun akselin suuntaisesti, kunnes
distaalipää saavuttaa kohdunpohjan.

Vaihe 7: Vedä kertakäyttölaite noin 0,5 cm:n etäisyydelle kohdunpo-

Step 8:

sivuttain suuntautuvilla liikkeillä. Viimeistele sijoittaminen
vetämällä laitetta hieman taaksepäin, kunnes WIDTH-valitsimen lukema pienenee 0,2-0,5 cm.

Vaihe 10: Pitäen pihdeistä kiinni vie kertakäyttölaite hitaasti ja

Vaihe 3: Kun henkilökunta on liittänyt

laitteen ontelon pituuden
säätöominaisuus saatuun ontelon
pituusarvoon. Henkilökunta
syöttää pituusarvon ohjaimeen.

Vaihe 9: Kun laite on lukittu, liikuta laitetta varovasti eteen, taakse ja

hjasta. Purista kahvoja hitaasti kohonneeseen vastukseen
saakka (ÄLÄ LUKITSE). Leveyden valitsimen tulisi olla noin
0,5 cm.
Purista laitteen kahvat hitaasti yhteen ja liikuta laitetta
varovasti ~ 0,5 cm kohdunpohjaan ja takaisin ja kierrä
kertakäyttölaitteen kahvaa 45 ° myötä- ja vastapäivään
vertikaalitasosta, kunnes kahvat lukittuvat.

on valmis ja henkilökunta
painaa ohjaimen
ENABLE-painiketta, käynnistä ablaatiosykli
painamalla jalkapoljinta.

Vaihe 15: Kun ablaatio on valmis (vihreä PROCEDURE COMPLETE

LED-merkkivalo palaa), vedä kohdunkaulan tiiviste
kokonaan sisään liu'uttamalla se proksimaaliseen asentoon.

Vaihe 16: Avaa kertakäyttölaitteen lukitus painamalla lukituksen

vapautuspainiketta. Sulje kertakäyttölaite pitämällä etukahvaa paikallaan ja vetämällä takakahvaa varovasti
taaksepäin.

Vaihe 17: Poista kertakäyttölaite potilaasta.
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