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F. En NovaSure CO2-behållare

Sterilt NovaSure handtag för engångsbruk 
NovaSure RF-kontrollenhet
NovaSure-fotpedal
NovaSure-strömkabel
Ett NovaSure-filter för icke-steril sugledning

Nödvändiga systemkomponenter:

Förberedelser av NovaSure 
RF-kontrollenhet:

1. Placera kontrollenheten på ett litet, stabilt bord på ena
sidan av patienten och inom läkarens synfält.

2. Anslut strömkabeln till kontrollenheten och
anslut till ett eluttag.

3. Skruva i CO2-behållaren i regulatorn på
kontrollenhetens baksida tills den sluter tätt.
Slå på apparaten på kontrollenhetens baksida. Anslut
fotpedalen till lämplig port på kontrollenhetens
framsida.
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SNABBGUIDE 

NovaSure®-proceduren
Denna snabbguide har utformats för att användas tillsammans med, men inte för att ersätta, 
NovaSures ”Bruksanvisning och användarmanual för kontrollenhet”. Innan proceduren 
påbörjas måste läkaren läsa igenom och göra sig bekant med den fullständiga 
bruksanvisningen för kontrollenheten och engångsenheten, inklusive eventuella varningar, 
kontraindikationer, och säkerhetsinformation.

rebecka
Anteckning
Unmarked angett av rebecka



MISC-07947-NOR-SE Rev. 001 ©2021 Hologic, Inc. Hologic, NovaSure and The Science of Sure are trademarks or registered trademarks 
of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

European Representative: Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium

. 

Steg som ingår i NovaSure®-proceduren

För personalen  
Steg 1: Öppna förpackningen med det sterila NovaSure-handtaget efter

att läkaren har mätt kaviteten och konstaterat att längden är ≥ 4 cm.
Steg 2: Placera engångshandtaget med anslutningskabeln på det 

sterila området, medan påsen med filtret för den icke-
sterila sugledningen hålls utanför det sterila området.

Steg 3: Öppna påsen med filtret i. Ta bort de röda locken. (Om filtret 
är rosa, byt ut det innan ablationen påbörjas.)

Steg 4: Anslut filtret till engångsenhetens 
sugslang.

Steg 5: Anslut engångsenhetens kabel 
till lämplig port på kontrollenhetens 
framsida.

För läkaren
Steg 1: För in ett spekulum i vaginan och greppa försiktigt cervix

med en Schröder-tång.
Steg 2: Mät sondmåttet och cervixlängd. Subtrahera cervixlängden 

från sondmåttet för att få kavitetens längd. Säkerställ att 
kavitetens längd är ≥ 4 cm.

Steg 3: Tryck ihop engångsenhetens handtag 

Steg 4: Ställ in kavitetens längd på 
engångshandtaget enligt den 
längd som uppmätts. Personalen 
kommer att mata in längdvärdet på 
kontrollenheten.

Steg 5: Dilatera cervix till 6,0 mm.
Steg 6: Håll enhetens främre handtag, medan du bibehåller viss spänning 

ed hjälp av Schröder-tången, för att föra in enheten i linje 
med livmoderns axel tills den distala änden når fundus.

Steg 7: Dra tillbaka engångshandtaget ca 0,5 cm från fundus. Tryck 
sakta ihop handtaget tills du känner motstånd (LÅS INTE). 
Breddangivelsen bör vara ca 0,5 cm.

Steg 8: Tryck sakta ihop enhetens handtag medan du försiktigt flyttar 
enheten ~0,5 cm till och från fundus och rotera handtaget 
45° medurs och moturs tills handtaget är låst.

Steg 9: När handtaget är låst flyttar du försiktigt enheten med 
hjälp av rörelser framåt, bakåt och åt sidorna. Avsluta 
positioneringen genom att försiktigt dra tillbaka enheten tills 
BREDD-angivelsen anger en minskning på 0,2-0,5 cm

Steg 10: För handtaget sakta och försiktigt mot fundus medan du 
håller Schröder-tången. Breddvärdet ska vara större än eller 
lika med det tidigare mätvärdet.

Steg 11: För fram den cervikala 
tätningen mot cervix med 
hjälp av tumfliken.

Steg 12: Fastställ kavitetens bredd med 

Steg 13: Tryck på fotpedalen för att 
starta läckagetestet (CIA).

Steg 14: Tryck på fotpedalen för att 
inleda ablationscykeln när 
läckagetestet är avslutat
och personalen har tryckt på AKTIVERA-knappen 
på kontrollenheten.

Steg 15: När ablationen är avslutad (anges av att PROCEDURE COMPLETE- 
-lampan lyser grön/det står Procedur slutförd på skärmen) ska den
cervikala tätningen dras tillbaka helt till sin proximala position.

Steg 16: Lås upp engångshandtaget genom att trycka på upplåsningsknappen. 
Stäng engångsenheten genom att hålla det främre handtaget stilla 
och försiktigt dra det bakre handtaget bakåt.

Steg 17: Avlägsna Novasure-handtaget från patienten.

Steg 6: Ange värdet för längd, enligt läkarens uppgifter, på 
kontrollenheten genom att trycka på piltangenterna 
UPP/NED.

Steg 7: Ange värdet för bredd, enligt läkarens uppgifter, på 
kontrollenheten genom att trycka på piltangenterna 
UPP/NED.

Steg 8: Tryck på knappen AKTIVERA på kontrollenheten efter att 
läkaren har tryckt på fotpedalen och läckagetestet är godkänt.

Steg 9: Stäng av NovaSure-kontrollenheten när proceduren har 
avslutats och läkaren har tagit bort engångsenheten 
från patienten.

Filter

  Inställning för kavitetens längd

hjälp av breddmätaren.  Tumflik  
Säkerställ att kavitetens bredd
 är ≥ 2,5 cm. Be personalen att mata in breddvärdet på 
kontrollenheten.

tills de låses på plats för att säker-
ställa att ARRAY POSITION-lampan 
slocknar och värdet för BREDD visar 
≥ 2,5 cm när personalen har ansluti Upplåsningsknapp 
engångsenheten till kontrollenheten. 
När detta har säkerställts, tryck på upplåsningsknappen och för 
enhetens blå handtag från dig för att dra tillbaka elektroden i 
hylsan.




