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1. BESKRIVELSE AF ANORDNING 
Thermablate EAS-systemet er en softwarekontrolleret anordning beregnet til at udføre ablation på livmodervæv 
med termisk energi. 
Thermablate EAS-systemet indeholder de følgende komponenter: 
 
1.1  Behandlingskontrolenhed (TCU) 

 

 
Figur 1 Thermablate EAS behandlingskontrolenhed, TCU (referencenr. 22001) 

Denne håndholdte enhed, som vejer ca. 830 g, kontrollerer behandlingsindstillingerne (tid, tryk og temperatur) via 
et computersystem, som styrer de elektromekaniske delsystemer til opvarmning og pumpning/tømning i 
Thermablate EAS-anordningen. TCU'en har en LCD-skærm, som giver brugeren relevant information: 
Opvarmningscyklus, lækagetjek, behandlingscyklus og gennemførsel af behandling er alt klart indikeret. TCU'en 
(referencenr. 22001) er genbrugelig, og behøver kun rengøring efter brug i løbet af dens funktionelle levetid. 
TCU'en kan ikke serviceres af brugeren, se afsnit 5 for detaljer. 

 
1.2  Engangspatron 

 
Figur 2 Thermablate EAS engangspatron (referencenr. 21004) 

Kateterballonen, som er en engangspatron (referencenr. 21004) er den egentlige behandlingskomponent i 
Thermablate EAS-anordningen. Den præformede silikoneballon har direkte kontakt med endometrievævet til 
udførsel af termisk ablation. Engangspatronen er kun til ENGANGSBRUG. Den er kun beregnet til at blive brugt 
sammen med Thermablate EAS TCU'en.  
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1.3  Strømforsyning 

 

 
Figur 3.Thermablate EAS TCU strømforsyning (referencenr. 23001) 

 
Strømforsyningen (referencenr. 23001) omformer 100-240 VAC til 24 VDC til TCU'en.  Den leveres med en relevant 
strømførende ledning. Klasse I ME -udstyr ADVARSEL: For at undgå risikoen for elektrisk stød, må dette udstyr kun 
tilsluttes netspændingen med en beskyttende jording. 
 
1.4  TCU-holder 

 

 

Figur 4. Thermablate EAS TCU-holder (referencenr. 24001) 

 
Holderen (referencenr. 24001), der leveres med Thermablate EAS-anordningen er en stabil støtte, som holder 
TCU'en i en horisontal position, mens systemet varmer op.  Den tjener også som en hygiejnisk base, når enheden 
ikke er i brug. 
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1.5  Transportkuffert 

 

 

Figur 5.Thermablate EAS transportkuffert (referencenr. 25001) 

 
Thermablate EAS TCU-sættet leveres i en transportkuffert (referencenr. No. 25001) for at gøre transport, håndtering 
og opbevaring lettere.  Dette TCU-sæt (referencenr. 22101) består af TCU'en med strømforsyning, holder og 
transportkuffert. 
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2. PRINCIPPER FOR ANVENDELSE 

Thermablate EAS-systemets varmekilde til ablation er behandlingsvæsken, som medfølger i engangspatronens 
membran. Denne membran, som er omgivet af et aluminiumshylster, er indsat i TCU'ens opvarmningskammer. Når 
behandlingsvæsken er opvarmet til ca. 173°C, indsættes ballonen i livmoderhulen. Lægen påbegynder formelt 
ablationsbehandlingen ved at holde behandlingsknappen. Ved hjælp af et kontrolleret pneumatisk tryk med et 
indstillingspunkt på ca. 220 mmHg trykkes behandlingsvæsken ind i ballonen. Behandlingsvæsken afkøles til ca. 
150°C mens det går gennem kateteret og ind i ballonen. Temperaturen langs endometriemembranen i 
livmodermodeller er ca. 100°C. 
Under behandlingen udfører TCU'en en række positive og negative tryk for a at homogenisere temperaturen af 
væsken i ballonen. Dette sikrer en ensartet remodellering af endometriet over det meste af livmodermembranen.  
Hele behandlingen tager mindre end 3 minutter at gennemføre, og der opnås en nominel 4-5 mm 
behandlingsdybde. 
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3. SIKKERHEDSINFORMATION 
 

3.1  INDIKATIONER for ANVENDELSE 

Thermablate EAS-systemet er en termisk ablationsanordning beregnet til ablation af endometriemembranen i 
livmoderen hos kvinder, der lider af meget kraftige blødninger fra livmoderen af godartede årsager, og som er 
færdige med at få børn.  
 
3.2  PATIENTUDVÆLGELSE 

Meget kraftig blødning fra livmoderen kan forårsages af flere underliggende problemer, herunder men ikke 
begrænset til endometriecancer, myomer, polypper og lægemidler. Patienterne bør altid evalueres for at bestemme 
om der er underliggende årsager til deres meget kraftige blødning fra livmoderen, før nogen behandlingsmulighed 
indledes. 

• Patientudvælgelseskriterierne er: 

• Dokumenteret diagnose af kraftig blødning fra livmoderen uden nogen underliggende årsager 

• Færdig med at få børn 

• Præmenopausal 

• Normal livmoderhule med uterussonde-måling mellem 8 cm og 12 cm, herunder 

• normal pap smear og endometriebiopsi 

• Fremviser ikke nogen af de nedenstående kontraindikationer. 

 

3.3  KONTRAINDIKATIONER 

Anordningen er kontraindiceret til anvendelse hos: 

• En patient med en uterussonde-måling under 8 cm eller over 12 cm (ekstern os til fundus) 

• En patient med aktiv underlivsbetændelse 

• En patient med kendt eller mistænkt endometriekarcinom (livmodercancer) eller præmalign ændring af 
endometriet, såsom ikke-resolveret kompleks (adenomatøs) hyperplasi 

• En patient med bækkenmalignitet inden for de seneste 5 år i anamnesen. 

• En patient med submukøs/ intramural myom over 3,0 cm, således at livmoderhulen er deformeret betydeligt  

• En patient med læsioner ilivmoderhule-(type 0 eller 1 myom eller polypper uanset størrelse), dokumenteret 
ved hysteroskopi, sonohysterogram med saltvandsinfusion (SIS) eller MRI udført i løbet af de sidste 6 
måneder. Ablation kan udføres, hvis polyppen fjernes før indgrebet. 

• En patient med en livmoder septum 

• En patient med enhver anatomisk eller patologisk tilstand, hvor myometriet kan være svækket, såsom 
tidligere klassiske kejsersnit eller transmural  myomektomi i anamnesen 

• En patient  der har få et tre eller flere kejsersnit, og hvor den lineær bredde hos disse patienter er 
under8mm 

• En patient, som er gravid eller som gerne senere vil blive gravid senere 

• En patient med en aktiv genital infektion eller en urinvejsinfektion på indgrebstidspunktet (f.eks. cervicitis, 
vaginitis, endometritis, salpingitis eller cystitis) 

• En patient, der aktuelt har en IUD (intra-uterin anordning) opsat 

• En patient, som har født inden for de sidste 6 måneder. 
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3.4  ADVARSLER 

Kun medicinsk personale med erfaring i at udføre indgreb i livmoderhulen, såsom indsætning af IUD eller og 
curettage, og med tilstrækkeligt kendskab til Thermablate EAS-systemet, bør udføre endometrieablation med 
denne anordning. 

Læs alle anvisninger, forholdsregler og advarsler før brug. Denne brugsanvisning giver instruktioner i at anvende 
Thermablate EAS-systemet. Hvis anvisningerne ikke følges og der ikke høres efter advarslerne eller 
forholdsreglerne, kan det føre det alvorlig skade på patienten og/eller brugeren. 

Denne anordning er kun beregnet til kvinder, som ikke vil have børn, da sandsynligheden for at blive gravid er 
betydeligt nedsat efter dette indgreb. 

Endometrieablation med anvendelse af Thermablate EAS-systemet er ikke et steriliseringsindgreb. Graviditeter 
efter ablation kan være farlige for både moder og foster. 

Endometrieablationsindgreb eliminerer ikke muligheden for endometriehyperplasi eller adenokarcinom af 
endometriet, og kan reducere lægens mulighed for at detektere eller diagnosticere sådan en patologi. 

Thermablate EAS engangspatronen er kun til engangsbrug – må ikke genbruges eller resteriliseres. 

Vær forsigtig, så livmodervæggen ikke perforeres under dilation, uterussonde eller curettage (hvis det udføres). 
Hvis der mistænkes en perforation, skal der udføres en hysteroskopi. Indgrebet må ikke straks indledes, hvis 
perforationen bekræftes under hysteroskopien, udført lige før ballonindsættelsen. 

Hvis du har mistanke om, at der lækker behandlingsvæske fra ballonen under behandlingen, skal du dreje 
“POWER SWITCH” til “OFF”-positionen og derefter igen til “ON”-positionen, hvilket vil få TCU'en til at påføre et 
vakuum for at trække al resterende væske ud af ballonen.  Fjern kun ballonen fra patienten når LCD'et på TCU'en 
indikerer dette.  Placer en gazesvamp i vagina for at absorberet evt. væske, der kan ophobes der, og fjern 
svampen. Patienten evalueres for tegn på termisk skade på livmoderhalsen, vagina og perineum.  Patienten 
instrueres i tegn og symptomer på termisk skade på mave-tarm eller blære. 

Thermablate EAS TCU, engangspatron, strømforsyning og TCU-holder er beregnet til at være et system. For at 
sikre korrekt funktion må der aldrig bruges andre komponenter sammen med Thermablate EAS-anordningen. 

Efter hver brug følges rengøringsproceduren for TCU omhyggeligt. 

GENTAGNE BALLONABLATIONER ER KONTRAINDICERET 

Da endometriehulen efter alle slags endometrieablationer højst sandsynligt er deformeret, skal der ikke forsøges 
gentagne ablationer med Thermablate EAS. Patienter, som har behov for yderligere behandling efter termal 
ballonablation, skal behandles medicinsk, endometrieablation eller med hysterektomi. Gentagen resektoskopisk 
ablation/resektion. Gentagen resektoskopisk ablation bør kun forsøges af specialister med erfaring i at udføre 
hysteroskopi, da komplikationer kan være alvorlige.   
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3.5 MULIGE UØNSKEDE HÆNDELSER 

De følgende uønskede hændelser kan være forbundet med endometrieablation: 

• Bækkenkrampe    

• Kvalme og opkastning 

• Perforation af livmoderen  

• Ruptur af livmoderen  

• Termal skade på tilstødende væv/organer  

• Opvarmet væske lækkes til livmoderhalsen, vagina eller æggeledere   

• Infektion  

• Tubalt steriliseringssyndrom efter ablation 

• Hæmatometra. 

3.6  PATIENTRÅDGIVNING 

Som ved ethvert indgreb skal lægen diskutere risici, fordele og alternativer med patienten før endometrieablation 
udføres.   
Anordningen er kun beregnet til kvinder, som ikke vil have børn, da sandsynligheden for at blive gravid er 
betydeligt nedsat efter dette indgreb. Patienter i den fertile alder skal have rådgivning om, at endometrieablation 
ikke er et steriliseringsindgreb, og de skal forsynes med et hensigtsmæssigt præventionsmiddel.  Disse patienter 
skal informeres om de mulige komplikationer, der kan følge, hvis de bliver gravide. 
Vaginalt udflåd opleves typisk i løbet af de første få dage efter ablation, og kan vare i op til et par uger.  Generelt 
beskrives udflåddet som: blodigt i de første par dage, serosanguinøst efter ca. en uge, derefter rigeligt og så 
vandigt.  Meget kraftige smerter, kraftig blødning, ildelugtende udflåd eller feber skal rapporteres til lægen. 
 
3.7 PATIENTFORBEREDELSE 

Der skal anvendes en hensigtsmæssig steriliseringsteknik for at forberede patienten til indgrebet. 
Efter lægens skøn kan en udtynding af endometriet enten udføres med hormonstoffer indgivet før behandling, 
ved at planlægge behandlingen i den tidlige proliferative fase i menstruationscyklus, eller ved en mild suge 
curettage udført umiddelbart før indgrebet.  Det anbefales, at et non-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) 
gives mindst en time før indgrebet.  Antibiotika kan ordineres ifølge lægens praksis. 
Anæstesi kan omfatte en paracervikal eller intracervikal blokade, intravenøs sedation eller let universel anæstesi 
efter lægens skøn. 
 
3.8  ANBEFALET FORBEHANDLING AF ENDOMETRIUM 

• Oral antikonception (anbefales i mindst 21 dage indtil behandlingsdagen) 
• NuvaRing ® 
• Timing af menstruationscyklus 
• Sugecurettage (hvis nødvendigt) 
• GnRH-analoger anbefales kun til patienter med en uterussonde-måling ≥ 10 cm  
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4. BRUGSANVISNING 

4.1  OPSÆTNING 

1. Kontroller, at de følgende dele er til stede sammen med Thermablate EAS-anordningen: 

• En (1) steril engangspatron 

• En (1) behandlingskontrolenhed (TCU) 

• En (1) universel strømforsyning 

• En (1) strømførende ledning (som passer til lokale AC-stikkontakter) 

• En (1) TCU-holder. 

2  Placer TCU'en i holderen. 

3. Sørg for, at “POWER SWITCH” er i “OFF”-positionen. 

4. Slut strømforsyningen til TCU. Den strømførende ledning sættes i både strømforsyningen og stikkontakten 
på væggen. Sørg for, at alt er godt tilsluttet.Sørg for, at der er nem adgang til ”EL-AFBRYDER” og 
stikforbindelsen. 

4.2 ÅBNING OG INSTALLATION AF THERMABLATE EAS STERIL ENGANGSPATRON 

1. Engangspatronen ligger i en pose (posen er fremstillet af klar film og Tyvek net).  Posen ligger inde i et rør 
med låg. KUN INDHOLDET I POSEN AF FOLIE ANSES FOR AT VÆRE STERIL. Røret ligger inden i en 
vakuum-pose af folie, som er beregnet til at trækkes åben.  . Vakuum-posen af folie ligger i en papæske. 

2. Kontroller udløbsdatoen.  Engangspatronen MÅ IKKE ANVENDES, hvis udløbsdatoen er overskredet. 

3. Papæsken åbnes. 

4. Vakuum-posen fjernes fra papæsken. 

5. Kontroller at vakuum er intakt. Hvis det ikke er tilfældet, må engangspatronen IKKE ANVENDES. Anvend i 
stedet en anden engangspatron. 

6. Vakuum-posen af folie trækkes åben. 

7. Røret fjernes fra vakuum-posen af folie. 

8. Låget, hvor etiketten med “OPEN AT THIS END” er sat på, fjernes fra røret. 

9. Fjern posenmed engangspatronen.Posen trækkes åben for at fjerne patronen med en standard aseptisk 
teknik. 

10.Engangspatronen installeres i TCU'en ved at matche de 2 tapper på patronen med de to riller på TCU'en 
og dreje med uret, som vist på den nedenstående figur. Sørg for, at “This side up” og retningsmarkørerne 
er synlige på den øverste side af kateteret.  Lad beskyttelsen blive siddende på plasticballonen. 
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Figur 6. Installation af engangspatronen 
 

4.3 OPVARMNING 

1. Drej “POWER SWITCH” til “ON”-positionen, LCD'et vil vise den følgende besked: 

WELCOME TO  
THERMABLATE 

Begge LED’er bør være OFF (se i højre hjørne forneden på LCD'et).  

(Hvis det resterende antal behandlinger før service er under 50 vil TCU'en udsende en bippende lyd, og 
LCD'et vil vise den følgende besked i 10 sekunder: 

X  TREATMENT(S)  
BEFORE SERVICING 

hvor “X” er antallet af resterende anvendelser af TCU'en). 

2. Enheden udfører automatisk en selv-test, og hvis der ikke stødes på nogen tekniske problemer, vil den 
indledende besked udskiftes med den følgende besked: 

 

Device OK 
 

(Hvis TCU'en støder på et teknisk problem, vil der fremvises et fejlnummer på LCD'et. Se side 20, “7. 
FEJLBESKEDER OG FEJLFINDING”.) 
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3. Følgende besked vises dernæst: 

HEATING – Wait…  
Fluid Temp  XXX °C 

hvor “XXX” er den målte temperatur af behandlingsvæsken. 

“Heating”-LED'et vil  tændes, hvilket indikerer, at forvarmningen af behandlingsvæsken er begyndt. “Ready”-
LED'et bør være slukket.  
Inden “READY FOR TREATMENT”-stadiet fremkommer, vil TCU'en foretage en lækagetest.  Hvis denne test 
ikke bestås (“ERROR #19” vises på LCD), drejes “POWER SWITCH” til “OFF”-positionen og det kontrolleres at: 
A) Engangspatronen er installeret korrekt i TCU'en, og 
B) Ingen væske lækker fra engangspatronen, især fra ballonen. 
Hvis en lækkende engangspatron ikke har spildt behandlingsvæske inde i TCU'en, udskiftes den med en ny. 
VÆR EKSTRA FORSIGTIG, DA ENGANGSPATRONENS METALDEL ER MEGET VARM. 
Drej “POWER SWITCH” tilbage til “ON”-positionen.   Vent indtil TCU'en når “READY FOR TREATMENT”-stadiet.  
Hvis behandlingsvæske har lækket ind i TCU'en, skal den repareres. 
 

4.4  PATIENTKLARGØRING 

1. Patienten gives hensigtsmæssig bedøvelse. 

2. Under og/eller før opvarmningen af behandlingsvæsken, kan der udføres klargøring af patient.  Passende 
sterile teknikker til vaginal/cervikal klargøring skal anvendes.  

4.5 BEHANDLING 

Efter ca. 8 til 12 minutter vil LCD'et vise ”READY FOR TREATMENT” (se nedenunder) og TCU'en vil bippe, 
hvilket indikerer, at væsken er opvarmet til behandlingstemperatur (ca. 173°C) og behandlingsproceduren 
kan indledes. “Heating”-LED'et slukkes og “Ready”-LED'et tændes.  LCD-displayet fremviser: 

READY 
FOR TREATMENT 

 
 

BEMÆRK 
Hvis systemet ikke anvendes, vil behandlingstemperaturen opretholdes i 35 minutter. Efter det tidsrum 
vil systemet automatisk slukkes. Drej "POWER SWITCH” til “OFF”-positionen og tilbage til ON for at 

begynde opvarmningen på ny, og processengenstartes. 
Engangspatronen må ikke anvendes, hvis den opvarmes og nedkøles mere end to gange eller udsættes 

for den omgivende luft i mere end 2 timer. 

 
ADVARSEL 

HVIS BALLONEN IKKE ER HELT TØMT OG DER OBSERVERES VÆSKE OG/ELLER GAS I BALLONEN 
UNDER “READY FOR TREATMENT”-STADIET, MÅ BEHANDLINGEN IKKE FORTSÆTTES. I stedet drejes 

“POWER SWITCH” til “OFF”-positionen, engangspatronen udskiftes og processen genstartes.  

 
ADVARSEL 

HVIS BESKYTTELSEN IKKE LET KAN FJERNES FRA BALLONEN, DA DER ER TRYK I BALLONEN, MÅ 
PATRONEN IKKE FRIGØRES FRA TCU. I stedet drejes “POWER SWITCH” til “OFF”-positionen og både 
TCU og engangspatron nedkøles sammen, indtil beskyttelsen let kan fjernes. Patronen fjernes forsigtigt 

fra TCU, det kontrolleres, at ingen væske lækker til TCU, engangspatronen udskiftes og processen 
genstartes.  

 



 

 

Brugsanvisning 

 

 13 

 

FORSIGTIG 
Patienter med enten en akut anteversio eller retroversio livmoder, eller en fikseret livmoder 

(f.eks. pga. signifikant endometriose eller adhæsioner), eller patienter med tidligere 
operationer i livmoderen har en større risiko. Der skal især udvises opmærksomhed på 

vinklen på uterussonden, den cervikale dilator og Thermablate-kateteret ved indsætning. 

1. En bækkenundersøgelse udføres for at bekræfte livmoderens position. 

2. Spekulum indsættes. 

3. Tenaculum påføres. 

4. Livmoderdybden måles med uterussonde fra ekstern os til fundus. Det bekræftes, at målingen er mellem 
otte (8) og tolv (12) cm. 

5. Anvend dilatorer til gradvist at dilatere livmoderhalsen til syv (7) mm. Dilatorerne bør passere let 
gennem livmoderhalsen med minimalt ubehag for patienten. Dilatorerne bør ikke fremføres længere end 
den livmoderdybde, der blev bestemt på forhånd. 

6. Mål igen længden af uterus med hysterometer. Bekræft, at sondelængden af uterus efter dilatation er 
den samme som den sondelængde, der opnås før dilatation. Hvis der er mere end 0,5 cm afvigelse mellem 
første og anden måling, kan der være fremkommet en falsk passage eller perforering i uterus under 
dilatationen. 

7. Hysteroskopi udføres før ballonen indsættes for at sikre, at livmoderen ikke blev perforeret 
eller der blev skabt en falsk passageunder dilatation/uterussonde eller curettage (hvis 
udført). 

 
 
 
 
 
 
 

Hysteroskopi skal klart vise begge tubale ostia, før der fortsættes med behandlingen. Hvis 
deformeringen af livmoderen under hysteroskopi ikke kan opretholdes, er det muligt, at 
livmoderen er perforeret og behandlingen bør ikke fortsætte. 
 
Hvis hysteroskopi afdækker en meget tyk endometriemembran, kan der udføres en forsigtig 
curettage af livmoderen. Endnu en hysteroskopi bør udføres umiddelbart efter curettage for 
at sikre, at curettage ikke har dannet en perforering af livmoder. 

8. Der kan også anvendes ultralydsovervågning under behandlingen for at kontrollere en korrekt 
ballonposition inde i livmoderhulen. 

9. Beskyttelsen til ballonen trækkes af. BALLONENS BESKYTTELSE MÅ IKKE SMIDES UD, DA DEN SKAL 
BRUGES SENERE. Fjern Thermablate EAS-systemet fra TCU-holderen. 

10. Indsæt langsomt Thermablate-ballonen, indtil ballonens spids berører fundus. Spidsen af kateteret 
bankes let mod fundus for at bekræfte kateterets placering i livmoderen. 

ADVARSEL 
EN PERFORERING AF UTERUS ELLER SKABELSE AF EN FALSK PASSAGE KAN, 
HVIS DEN ER UOPDAGET, FØRE TIL TERMISKE SKADER PÅTILSTØDENDE 

ORGANER ELLER VÆV. 
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11. Sørg for, at længdemarkeringen på ballonens kateter stemmer overens med de tidligere 
registreredeuterussonde-målinger. Hvis der er en afvigelse på over 0.5 cm mellemden opnåede 
uterussonde-målingen og længdemarkeringenpåkateteret, skal hysteroskopi gentages. 

12. Behandlingscyklus aktiveres ved at holde udløseren på anordningen nede i 5 sekunder. Efter der høres 
fem (5) korte og en (1) lang bippende lyd begynder behandlingen automatisk. Fingeren kan fjernes fra 
udløseren på dette tidspunkt. LCD'et vil vise den følgende besked: 

Performing 
System Check 

Begge LED'er slukkes. 

13. Hvis TCU består systemet kontrol, vil den rigtige behandlingscyklus begynde efter 15 sekunder, og LCD'et 
vil vise den følgende besked: 

TREATING…  
Starting… 

Som hurtigt efterfølges af: 

Pressure: XYYY 
Time Left: Z:ZZ 

hvor:  “X” er tegnet (+ eller -) for positivt eller negativt tryk 
“YYY” er det faktiske tryk, der nås under indgrebet (mmHg). 
“Z:ZZ” en den resterende behandlingstid (min:sek). 

Hvis systemets kontrol ikke bestås, vil TCU udsende en alarm og holde op med at fungere. I dette 
tilfælde drejes “POWER SWITCH” til “OFF”-positionen, engangspatronen fjernes fra patienten og det 
kontrolleres at: 

A. Engangspatronen er installeret korrekt i TCU'en, og 

B. Ingen væske lækker fra engangspatronen, især fra ballonen. 

Hvis en lækkende engangspatron ikke har spildt behandlingsvæske inde i TCU'en, udskiftes den med en 
ny. VÆR EKSTRA FORSIGTIG, DA ENGANGSPATRONENS METALDEL KAN ERMEGET VARM.   

Drej “POWER SWITCH” tilbage til “ON”-positionen, og følg anvisningerne, indtil du når til systemkontrol. 

Hvis behandlingsvæske har lækket ind i TCU'en, skal den repareres. 

14. Når ballonen pustes op, kan den skubbe kateteret lidt bagud (op til 0,5 cm er normalt). Skub ikke 
kateteret fremad under behandling. 

FORSIGTIG 
Kateteret skal ikke på noget tidspunkt under behandlingen fremføres længere end uterussonde-

målingen bestemt på forhånd. Hvis dette sker, skal proceduren afbrydes ved at slukke og tænde for 
”POWER SWITCH”. Vent på, at beskeden: “FINISHED V: XXml Withdraw Balloon” fremkommer på 

LCD-skærmen, og fjern langsomt Thermablate-kateteret fra livmoderen. Udfør en hysteroskopi for at 
sikre, at livmoderen ikke er perforeret. 

15. LCD-skærmen på TCU iagttages, mens den automatisk udføre systemkontroller og gennemfører 
behandlingscyklus. 
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Den automatiske funktion på systemet puster ballonen op, kontrollerer trykket og pulserer 
behandlingsvæsken, så der opretholdes en uniform temperatur i ballonen.  På dette tidspunkt kan pumpen 
høres tydeligt. Dette er ikke en fejl - det er en del af enhedens normale funktion. 

 

 

FORSIGTIG 
I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT UNDER BEHANDLING 

Hvis der sker et strømsvigt under behandlingen, vent da tredive (30) sekunder. Hvis strømmen ikke er 
kommet tilbage efter denne 30-sekunders periode, fjernes ballonen hurtigt, men forsigtigt ud, da der 
stadig kan være noget væske tilbage i ballonen.  Drej “POWER SWITCH” til “OFF”-positionen og gå til 

afsnittet “Efter behandling” nedenunder. 
Hvis strømmen er kommet tilbage inden for denne 30-sekunders periode, MÅ BALLONEN IKKE 

TRÆKKES TILBAGE. TCU'en vil automatisk opdage, at den “tidligere” behandling ikke blev afsluttet 
korrekt, og vil fortsætte med aktivt at trække væske ud af ballonen. BALLONEN FJERNES FØRST 

FRA LIVMODEREN, NÅR BESKEDEN “FINISHED  V: XX ml  Withdraw Balloon” FREMKOMMER 
PÅ LCD-SKÆRMEN. 

 

AFBRYDELSE/AFSLUTNING AF BEHANDLINGEN 
 HVIS DET ER NØDVENDIGT AT AFBRYDE/AFSLUTTE BEHANDLINGEN, ELLER HVIS DER 
BEMÆRKES, AT VÆSKE LÆKKER GENNEM LIVMODERHALSEN, MÅ BALLONEN IKKE STRAKS 
FJERNES FRA LIVMODEREN. Først slukkes for strømmen til TCU. Dernæst tændes for 
strømmen til TCU. Ved at gøre dette vil TCU'en automatisk opfange, at den “tidligere” 
behandling ikke blev korrekt afsluttet. TCU'en vil fortsætte med aktivt at trække væske ud af 
ballonen. 
BALLONEN FJERNES FØRST FRA LIVMODEREN, NÅR BESKEDEN “FINISHED V: XX ml  
Withdraw Balloon” FREMKOMMER PÅ LCD-SKÆRMEN. 

 
ADVARSEL 

Hvis TCU'en støder på et problem under indgrebet, vil den fremvise en “TREATMENT FAILED”-besked.  
BALLONEN FJERNES FØRST FRA LIVMODEREN, NÅR BESKEDEN “FINISHED  V: XX ml  

Withdraw Balloon” FREMKOMMER PÅ LCD-SKÆRMEN . 

Hvis der ikke stødes på problemer, vil behandlingen fortsætte på følgende måde. 

16. Efter behandlingscyklus er gennemført, vil LCD'et vise den følgende besked: 

FINISHING…  
Do NOT Remove 

 

ADVARSEL 
Hvis TCU'en støder på et teknisk problem mens ballonen tømmes, vil den fremvise en “DEFLATION 

FAILED”-besked.  BALLONEN MÅ IKKE FJERNES FRA LIVMODEREN.  Vent i stedet indtil 
anordningen trækker væske ud af ballonen.  BALLONEN FJERNES FØRST FRA LIVMODEREN, 

NÅR BESKEDEN “FINISHED V: XX ml  Withdraw Balloon” FREMKOMMER PÅ LCD-
SKÆRMEN. 
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17. Efter ballonen tømmes i 10 sekunder, vil LCD'et vise den følgende besked: 

FINISHED V: XX ml 
Withdraw Balloon 

hvor “XX” er det estimerede livmodervolumen. 

Denne besked indikerer, at behandlingen er færdig, og ballonen kan trækkes ud.  Ballonen trækkes 
forsigtigt ud af livmoderen. 

4.6 EFTERBEHANDLING 

1. TCU'en placeres i TCU-holderen.BESKYTTELSEN SÆTTES TILBAGE PÅ BALLONEN. (For at forhindre 
blodstænk under fjernelse af patronen). 

2. Efter 50 sekunder vil TCU bippe og dens LCD vil kontinuerligt skifte mellem de to følgende beskeder: 

DISCARD 
USED CARTRIDGE 
 

***WARNING*** 
*Metal End *HOT* 

3. Drej “POWER SWITCH” til “OFF”-positionen. 

ADVARSEL 
Engangspatronen er VARM og bør fjernes fra TCU'en og forsigtigt lægges tilbage i røret.  

 

4. Fjern engangspatronen fra TCU'en. 

5. Læg engangspatronen tilbage i det oprindelige rør ved at holde den blå tilslutning og indsætte ENDEN MED 
ALUMINIUMSBESKYTTELSEN FØRST (så den varme metalende på patronen vil være mod det 
metalforstærkede låg) og sæt låget med huller på. Lad det køle ned og smid det ud i beholderen 
etiketteret til biologisk farligt affald, eller i overensstemmelse med centrets retningslinjer. 

ADVARSEL 
Engangspatronen er kun til ENGANGSBRUG. Må ikke genbruges, da det kan resultere i 

alvorlig skade på patient og/eller bruger. 

6. Hysteroskopi efter behandlingenanbefales. 

7. Gentagne ballonablationer er kontraindiceret. 
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5. RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE, OPBEVARING OG TRANSPORT 

5.1 Rengøring 

Efter hver brug skal TCU'en rengøres i henhold til den følgende procedure: 

1. TCU’en kobles fra spændingsforsyningen. 

2. Ydersiden af TCU-kabinettet tørres ned med varmt vand med en godkendt desinfektionsserviet i henhold til 
infektionskontrolprotokollen i din institution. 

FORSIGTIG 
Denne enhed indeholder elektroniske komponenter.  MÅ IKKE iblødsættes, skylles, sprayes eller 

udsættes for overdreven brug af rindende væske på TCU’en. 

5.2 Vedligeholdelse 

Der er ingen dele af TCU'en, der kan serviceres af brugeren.   
Hvis anordningen åbnes, annulleres garantien 

. 

 

 

 

5.3 Opbevaring og transport 

1. TCU'en opbevares i transporttasken. Opbevaringstemperaturen bør aldrig overstige 50°C. 

2. Engangspatronen opbevares på et tørt sted ved stuetemperatur. 

3. Se etiketten med grafik og tabellen med tekniske specifikationer nedenunder for 
miljømæssige betingelser for opbevaring og transport. 

ADVARSEL 
Ingen ændring af dette udstyr er tilladt. Uautoriserede ændringer eller adgang kan resultere i 

elektrisk stød eller efterlade enheden i en farlig tilstand. 
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6. TEKNISK INFORMATION 

6.1. Tekniske specifikationer 

Del Specifikation 

Temperatur af behandlingsvæske 
under ablation 

Indledende: Ca. 150 °C, Endelig: Ca. 110 °C. 

Behandlingstryk 220 mmHg 
Opvarmningstid maks. 20 minutter 
Behandlingstid Under 3 minutter 
Maksimal stand-by tidi “Ready”-
stadiet 

35 minutter 

Krav til input power til reguleret 
strømforsyning 

Input-spænding 100-240 VAC 50/60Hz 
Input-kapacitet 400-480 VA 

Output power fra reguleret 
strømforsyning 

24 Volt, 5,5 Amp 

Miljømæssige betingelser for 
funktion  

• Temperaturen er mellem +10 °C og +40 °C. 
• Luftfugtighed er mellem 15 % og 70 %. 
• Atmosfærisk tryk er mellem +690 hPa   og +1060 hPa. 

Miljømæssige betingelser for 
opbevaring og transport  

 
• Temperaturen er mellem -25 °C og +50 °C. 
• Luftfugtighed er mellem 10 % og 90 %. 
• Atmosfærisk tryk er mellem +500 hPa  og +1060 hPa. 
• Vibration 8 timers grænse på 2,5m/s² 
• Forureningsgrad2 

Håndtering Skrøbelig - medicinske anordninger 

Klassifikation 
Klasse I medicinsk anordning 
Type BF Applied Part 

Funktionsindstilling 
Ikke-vedvarende funktion 
Engangspatron er kun til engangsbrug 

Anordningens levetid 

TCU-software kræver vedligeholdelse fra producenten efter 600 
indgreb. 
Engangspatronen er KUN TIL ENGANGSBRUG og har en 
opbevaringstid på 2 år. 

Fysiske dimensioner 

TCU 
Længde 27,1 cm 
Bredde 8,9 cm 
Højde 10,5 cm 

Engangspatron 

Total længde 31,3 cm 
Konnektorhøjde 5,5 cm 
Konnektorbredde 5,5 cm 

Indsættelseslængde 
12 cm 
Fra indsættelse stop til 
ballonspids maksimum. 

Vægt 
TCU 830 g 

Engangspatron 110 g 

Beskyttelse IP-klassifikation IPX2 
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6.2. Standarder 

Thermablate EAS-anordninger overholder: 

• CAN/CSA C22.2 nr. 601.1-M90 (med tillæg 1:1994 & ændring 2:1998) Medical Electrical Equipment, Part 
1, General Requirements for Safety. 

Referencedokument: 

IEC601-1:1988 (med ændring 1:1991 & ændring 2:1995)  

Medical Electrical Equipment, Part 1, General Requirements for Safety. 

• IEC60601-1-2:2007, IEC60601-1-2:2001, IEC60601-1-2:1993 Medical Directive Emissions and Immunity 
Standard. 

 

Thermablate EAS over EN60601-1-2:2007-standard for både immunitet og emissioner. 

Bemærk:  Denne anordning er ikke beregnet til brug i en installation i hjemmet. 

Grænserne for emission og immunitet er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i 
en typisk installation i medicinske omgivelser.  Anordningen genererer og kan udstråle radiofrekvensenergi, 
og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med denne vejledning, kan den forårsage 
skadelig interferens med andre anordninger i nærheden.  Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil 
opstå interferens i en speciel installation.  Hvis denne anordning forårsager skadelig interferens med andre 
anordninger, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for anordningen, opfordres brugeren til at 
prøve at korrigere interferensen med en af de følgende metoder: 

• Reorienter eller flyt modtageranordningen. 

• Øg afstanden mellem de to anordningen. 

• Stik anordningen i en kontakt tilsluttet et andet kredsløb end hvor den anden anordning/de andre 
anordninger er tilsluttet. 

 
Thermablate EAS er beregnet til anvendelse i elektromagnetiske omgivelser, hvor RF-
strålingsforstyrrelser er kontrollerede. Brugerne af Thermablate EAS kan hjælpe med at 
forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en maksimumsafstand mellem 
bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (transmitter) og Thermablate EAS. 
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7. FEJLBESKEDER OG FEJLFINDING 

TCU'en kan fremvise en fejlbesked på LCD'et under enten opvarmnings- eller behandlingscyklus, enten 
pga. en fejlfunktion eller forkert brug af anordningen.  Den følgende liste indikerer de typer fejl, som 
enheden kan fremvise, og de tilsvarende korrigerende handlinger, der skal udføres: 

ADVARSEL 
Hvis nogle af de følgende fejl forekommer under behandlingscyklus, anses det som behandlingssvigt.  
Det er KONTRAINDICERET AT GENBEHANDLE en patient med Thermablate EAS-anordningen, da der 

kan forekomme utilsigtet forbrænding. Undtagen som angivet. 

 

Fejlnr. Hardwarefejl Korrigerende handling 

1 Fejl i sensoren for den 
omgivende temperatur (output 
reduceret til +5V) 

Enheden skal repareres.  

2 Fejl i sensoren for den 
omgivende temperatur (output 
reduceret til jordforbindelse) 

Enheden skal repareres.  

3 Omgivende temperatur er for 
høj. 

Hvis fejlen opstår før behandlingscyklus startes: 
• Sluk for TCU'en og vent til rummet køles ned til under 40 °C eller 

udfør behandlingen i et rum udstyret med airconditioning. 
• Genstart enheden og fortsæt med behandlingen som indiceret.  

4 Væsketemperatur fejl i 
termokobling. 

Enheden skal repareres. 

5 Varmeapparattemperatur fejl i 
termokobling. 

Enheden skal repareres. 

6 Tilslutningsfejl i 
varmeapparater. 

Enheden skal repareres. 

7 Varmeapparatet overophedes • Sluk for TCU'en. 
• Vent i 30-40 minutter. 
• Genstart TCU'en. 

8 Fejl i tryksensor Hvis fejlen opstår før behandlingscyklus startes: 
Enheden skal repareres. 
Hvis fejlen opstår under behandlingscyklus: 
• Vent indtil enheden har trukket væske ud af ballonen. 
• Fjern kun ballonen fra patienten når enheden indikerer dette. 

9 Positivt overtryk • Vent indtil enheden har trukket væske ud af ballonen. 
• Fjern kun ballonen fra patienten når enheden indikerer dette. 

10 Negativt overtryk Hvis fejlen opstår før behandlingscyklus startes: 
Genstart enheden. 
Hvis fejlen opstår efter behandlingscyklus er gennemført: 
• BALLONEN MÅ IKKE FJERNES FRA PATIENTEN.  TCU'en genstartes 

i stedet for. 
• Hvis fejlen opstår igen slukkes for TCU'en og ballonen fjernes 

hurtigt men forsigtigt, da der stadig kan være væske i ballonen. 
• Hvis fejlen IKKE forekommer igen, skal der ventes indtil enheden 

har trukket væske ud af ballonen, og ballonen må kun fjernes fra 
patienten, når enheden indikerer dette. 
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Fejlnr. Hardwarefejl Korrigerende handling 

11 Pumpen kan ikke opnå 
testværdien for vakuum. 

• Sluk for enheden. 
• Sørg for, at patronen er korrekt installeret i TCU og O-ringen er i 

god stand og korrekt installeret. 
• Genstart enheden. 
• Hvis problemet varer ved slukkes for enheden, patronen udskiftes 

med en ny og enheden genstartes. 

12 ADC-kanal 8 er ikke jordet Enheden skal repareres. 
13 Væsketemperatur stiger ikke 

jævnt 
Enheden skal repareres. 

14 Overtid for HEATING-stadiet • Genstart enheden, fortsæt med behandlingen som indiceret.  
• Hvis fejlen varer ved skal enheden repareres. 

15 Forkert 
luftgennemstrømningsretning 
under behandlingscyklus 

Enheden skal repareres 

16 Kan ikke opretholde vakuum  Hvis fejlen opstår før behandlingscyklus startes: 
• Sluk for enheden. 
• Sørg for, at patronen er korrekt installeret i TCU og O-ringen er i 

god stand og korrekt installeret. 
• Genstart enheden. 
• Hvis problemet varer ved slukkes for enheden, patronen udskiftes 

med en ny og enheden genstartes. 
Hvis fejlen opstår efter behandlingscyklus er gennemført: 
• Sluk for TCU'en og fjern ballonen hurtigt men forsigtigt, da der 

stadig kan være væske i ballonen. 
17 Kan ikke opnå vakuum under 

ballonlækagetests 
• Sluk for enheden. 
• Sørg for, at patronen er korrekt installeret i TCU og O-ringen er i 

god stand og korrekt installeret. 
• Genstart enheden. 
• Hvis problemet varer ved slukkes for enheden, patronen udskiftes 

med en ny og enheden genstartes. 
BEMÆRK: På det tidspunkt den anden ballonlækagetest udføres, er 
ballonen allerede opsat i livmoderen, men ablationen ER IKKE 
påbegyndt.  Det er derfor sikkert at prøve at behandle igen. 

18 Ikke i stand til at opnå og 
opretholde vakuum når 
væsken trækkes ud 

Sluk for TCU'en og fjern ballonen hurtigt men forsigtigt, da der stadig 
kan være væske i ballonen. 

19 Første fejl i lækagetest Mulig ballonlækage. Patronen udskiftes med en ny og enheden 
genstartes. 

20 Anden fejl i lækagetest Mulige ballonlækage. Patronen udskiftes med en ny og enheden 
genstartes. 
BEMÆRK: På det tidspunkt denne ballonlækagetest udføres, er 
ballonen allerede opsat i livmoderen, men ablationen ER IKKE 
påbegyndt.  Det er derfor sikkert at prøve at behandle igen. 

21 Komparativ fejl i lækagetest Mulige ballonlækage. Patronen udskiftes med en ny og enheden 
genstartes. 
BEMÆRK: På det tidspunkt denne ballonlækagetest udføres, er 
ballonen allerede opsat i livmoderen, men ablationen ER IKKE 
påbegyndt.  Det er derfor sikkert at prøve at behandle igen. 

22 Time-out for at opnå positivt 
tryk 

Hvis fejlen opstår før behandlingscyklus startes: 
• Vent indtil enheden har trukket væske ud af ballonen. 
• Fjern kun ballonen fra patienten når enheden indikerer dette.  
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Fejlnr. Hardwarefejl Korrigerende handling 
24 Væsketemperatur er for lav. • Genstart enheden.  Påbegynd behandling så snart enheden viser 

beskeden “Ready for Treatment”. 
• Hvis problemet varer ved slukkes for enheden, patronen udskiftes 

med en ny og enheden genstartes. 
25 Væsketemperatur er for høj. • Sluk for enheden.   

• Patronen fjernes FORSIGTIGT fra TCU og køles ned i 30-40 
minutter.   

• Patronen installeres igen i TCU'en. 
• Enheden genstartes og behandlingen påbegyndes så snart 

enheden viser beskeden “Ready for Treatment”. 
• Hvis problemet varer ved slukkes for enheden, patronen udskiftes 

med en ny og enheden genstartes igen. 
26 Værdien, der aflæses fra RAM-

cellen matcher ikke den gemte 
Enheden skal repareres. 

27 Datastak overflow Enheden skal repareres. 
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8. BEGRÆNSET GARANTI 

IDOMAN TEORANTA garanterer den oprindelige indkøber, at Thermablate™ EAS™ TCUog alt 
medfølgende tilbehør (som samlet benævnes "Thermablate")er fri for materialedefekter og 
håndværksmæssige defekter i to (2) år fra datoen for det oprindelige indkøb fra en autoriseret Idoman 
Teoranta forhandler. Denne begrænsede garanti kan ikke overføres. Hvis Thermablate er defekt under 
garantiperioden er indkøberens eneste og eksklusive hjælpemiddel og Idoman Teorantas eneste 
forpligtelse (efter Idoman Teorantas valg): At reparere Thermablate, så den overholder sine 
specifikationer, udskifte Thermablate med et sammenligneligt produkt eller refundere indkøberen den 
oprindelige pris betalt for Thermablate. Reparerede eller udskiftede produkter eller dele kan være nye eller 
istandsatte og er underlagt denne begrænsede garanti til slutningen af den oprindelige garantiperiode. For 
at gøre brug af garantiservicen, skal indkøberen: Kontakte Idoman Teoranta i løbet af garantiperioden, 
vise Idoman Teoranta en oprindelig dateret kvittering fra en autoriseret Idoman Teoranta forhandler og 
sende Thermablate-enheden til Idoman Teoranta med forudbetalt fragt og pakket på hensigtsmæssig vis 
for en sikker forsendelse. Indkøberen er ansvarlig for forsendelsesomkostninger. Garantien gælder ikke, 
hvis defekten eller fejlfunktionen i Thermablate-enheden blev forårsaget af misbrug, forsømmelse, 
uautoriserede forsøg på at åbne, reparere eller modificere Thermablate, hvis Thermablate blev brugt 
sammen med tilbehør eller andre produkter, der ikke er autoriseret af Idoman Teoranta, eller af andre 
årsager end normalt beregnet brug af Thermablate. Udført arbejde, som ikke er dækket af garantien, vil 
faktureres ved brug af den minimale reparationstakst, som gælder på det tidspunkt Thermablate 
returneres til Idoman Teoranta. Reparationer omfatter en komplet funktionstest med prøvetilbehør fra 
fabrikken. 

EKSKLUSIONER: I HELE LOVENS UDSTRÆKNING ER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI INDKØBERENS 
ENESTE OG EKSKLUSIVE HJÆLPEMIDDEL, OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER FORBEHOLD AF NOGEN 
SLAGS VIL GÆLDE, HVERKEN LOVFÆSTET, SKRIFTLIGT, VERBALT, UDTRYKT ELLER ANTYDET, 
HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER, FORBEHOLD FOR SALGBARHEDSTILSTAND, EGNETHED 
TIL ET SPECIELT FORMÅL, YDEEVNE, KVALITET ELLER ROBUSTHED, SOM ALLE ER 
ANSVARSFRASKREVET. IDOMAN TEORANTA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE 
ERSTATNINGSPLIGTIG FOR NOGEN SÆRLIGE, EKSTRAORDINÆRE, INDIREKTE SKADER ELLER 
FØLGESKADER AF NOGENSOMHELST SLAGS, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER ERSTATNING FOR 
TABTE DATA, TAB AF PROFIT, TAB AF MULIGHEDER, FORRETNINGSAFBRYDELSE, PERSONSKADE ELLER 
DØD, ELLER ANDET TAB, DER STAMMER FRA ELLER HAR TILKNYTNING TIL ELLER FORBINDELSE MED 
THERMABLATE, SELV HVIS IDOMAN TEORANTA ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE 
SKADER. 

BEGRÆNSNINGER FOR ERSTATNINGSANSVAR: HVIS IDOMAN TEORANTA BLIVER ERSTATNINGSPLIGTIG 
FOR INDKØBEREN ELLER ANDRE PERSONER, SOM ET RESULTAT AF ELLER I FORBINDELSE MED AL 
BRUG AF THERMABLATE, FOR SKADER, TAB, OMKOSTNINGER, UDGIFTER ELLER ALLE ANDRE 
ERSTATNINGSKRAV, UANSET NØDVENDIG HANDLING (I KONTRAKT, ERSTATNINGSFORPLIGTELSE 
ELLER I HENHOLD TIL VEDTÆGT), VIL IDOMAN TEORANTAS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE 
SÅDANNE PERSONER VÆRE BEGRÆNSET TIL ET BELØB, DER SVARER TIL DEN BETALTE INDKØBSPRIS 
FOR THERMABLATE. 

Eksklusionen af visse betingelser og garantier og begrænsningen af visse erstatningsansvar er forbudt i 
nogle retskredse, så det er muligt, at disse begrænsninger og eksklusioner ikke gælder for nogen 
indkøbere. 
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9. SYMBOLER BRUGT PÅ ETIKETTERING 

Symbol Symboldefinition Symbol Symboldefinition 

 

Steriliseringsmetode - 
gammastråling 

 
Korrekt lodret stilling 

 
Må ikke genbruges 

 
Skrøbelig, forsigtig 

 
Må ikke resteriliseres 

 
Opbevares tørt 

 

Læs 
vejledninigen/operatørmanualen 

 
Temperaturbegrænsning 

 
Forsigtig - varm overflade 

 
Begrænsninger mht. luftfugtighed 

 
Latexfri 

 

Begrænsninger mht. atmosfærisk 
tryk 

 
Udløbsdato 

 
Produktionsdato 

 

Klassifikation i henhold til 
beskyttelsesgraden mod 
elektrisk stød: Type BF  

Må ikke anvendes, hvis 
pakningen er beskadiget 

 

Produktet skal bortskaffes i 
henhold til WEEE-direktiv 

2002/96/EC  

Spændingsforsyningsklassifikation  
grønt energiniveau 

 

Spændingsforsyning overholder 
ROHS  

CE-mærket er en beskyttet 
konformitetsmærkning for den 
Europæiske Union. Produkterne 
heri overholder det medicinske 

direktiv 93/42/EEC 
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10. Bemærkninger 
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