
Ac pentru bloc paracervical uterin cod 2-PB02N 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
 

DESCRIERE 
Dispozitiv de injecție de unică folosință compus din:  

                   
                   
                   

                   
                   
                   

                   
                   

                   
1 Mâner 5 Teacă de protecție 
2 Mecanism de glisare 6 Linie de extensie 
3 Buton de retragere 7 Conexiune feminină Luer Lock 
4 Ghidaj din inox cu ac de 20 Ga 8 Capac protector  

Sistemul este proiectat astfel încât acul să iasă din ghidaj (4) cu ajutorul unui mecanism de glisare (2). Seringa care conține anestezicul 
trebuie conectată la extensie (6) prin conexiunea feminină Luer Lock (7).  

 
INDICAȚII  
Dispozitivul este utilizat pentru a injecta anestezic local atunci când se utilizează tehnica blocului paracervical uterin (denervarea 
funcțională temporară a plexului paracervical de pe marginile colului uterin, cu implicarea totală a treimii superioare a vaginului și o 
parte a corpului și colului uterin).  
Cu ajutorul degetelor, dispozitivul poate fi folosit pentru a face injecții bilaterale în fornixul vaginal. Mecanismul de glisare pentru 
extragerea acului din ghid permite introducerea atraumatică și poziționarea eficientă a acului în timpul injecției. Soluția anestezică este 
conținută într-o seringă în afara câmpului chirurgical și este conectată la ac printr-o linie de extensie flexibilă. 
Principalele indicații pentru utilizarea tehnicii blocului paracervical sunt:  
histeroscopie; polipectomie / biopsie a canalului cervical; chiuretaj în scop diagnostic sau terapeutic; întreruperea sarcinii; rezecție 
parțială cervicală.  
Steril (sterilizare EtO), dispozitiv de unică utilizare, non-pirogenic. Reutilizarea acestui dispozitiv poate prezenta riscuri microbiologice și 
/ sau fizico-chimice.  

 
CONTRAINDICAȚII 
Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopurile menționate mai sus.  

 
ATENȚIONĂRI  

- Vârful atraumatic (5) indică punctul de contact cu fornixul vaginal. Nu împingeți și nu forțați ghidajul cu acul (4) dincolo de acel 
punct.  

- Muchia de tăiere a acului poate fi în două poziții în raport cu ghidajul: în interior sau în exterior. Mecanismul de glisare (2) 
(extragerea acului) și butonul de retragere (3) (retragerea acului) sunt utilizate pentru a trece dintr-o poziție în alta. Consultați 
marcajul roșu pentru a determina poziția curentă: dacă muchia de tăiere este vizibilă este în poziția de injecție, altfel este 
acoperită. 

- Nu mișcați sistemul atunci când se află în poziție fără să vă retrageți mai întâi acul. Utilizați butonul de retragere (3) pentru a 
face acest lucru.  

- După injectarea anestezicului, se recomandă să așteptați 5-6 minute înainte de a dilata colul uterin și să verificați dacă 
anestezicul a acoperit zona.  

 
NOTĂ  
Executarea corectă a procedurilor și tehnicilor chirurgicale este o cerință necesară a 
profesiei medicale. Fiecare utilizator trebuie să evalueze oportunitatea procedurii pe 
baza cunoștințelor și experienței sale.  

 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
Verificați ambalajul și produsul pentru a verifica dacă există posibile avarii și pentru a 
verifica data de expirare. După ce vă asigurați că produsul este intact și nu a fost depășit 
data de expirare, deschideți ambalajul și așezați dispozitivul pe câmpul chirurgical 
folosind o tehnică aseptică.  
După dezinfectarea organelor genitale externe și a vaginului până la fornix, introduceți al 
doilea și al treilea deget al mâinii stângi (dacă sunteți dreptaci) în vagin până la fornixul 
vaginal drept; introduceți dispozitivul ținându-l cu mâna dreaptă și ghidându-l cu degetele 
mâinii stângi până la fornix. Străpungeți submucoasa fornixului folosind mecanismul de 
glisare. Efectuați testul de aspirație și injectați anestezicul după aproximativ 15 secunde. 
Retrageți acul folosind butonul de retragere și repetați operația pe fornixul vaginal stâng. 
Vă recomandăm să efectuați injecții în pozițiile orelor 3/9 sau la ora 4/8.  
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