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1. BESKRIVNING AV ENHETEN

Thermablate EAS systemet är en mjukvarustyrd enhet designad för att avlägsna livmod-
ersvävnad med värmeenergi.
Thermablate EAS system inkluderar följande komponenter:
1.1  Kontrollenheten för behandling (TCU)

Denna handenhet väger ungefär 830gr och kontrollerar inställningarna för behandlingen 
så som tid, tryck, och temperatur genom ett inbyggt datorstyrt system. Detta system 
kontrollerar den electromekaniska uppvärmningen och pumpning/tömning av subsystemet 
i Thermablate EAS enheten. TCU har en LCD skärm som ger relevant information till 
användaren: uppvärmningscykel, läckage kontroll, behandlingscykel, och slutförande 
av behandlingen indikeras tydligt på skärmen. TCU (REF. No. 22001) är återanvändbar, 
och behöver bara regöras mellan användning under sin livstid. TCU kan inte servas av 
användaren, se avsnitt 5 för mer information.

1.2  Engångskassetten

Bild 1. Thermablate EAS Kontrollenhet för behandling, TCU (REF. No. 22001)

Bild 2. Thermablate EAS Engångskassett (REF. No.21004)

Engångskassetten med kateterballong (REF. No.  21004) är den faktiska 
behandlingskomponenten i Thermablate EAS enheten. Den formade silikon ballongen 
kommer i direkt kontakt med livmoderns vävnad för att utföra termisk ablation. Kassetten 
är av engångstyp och skall ICKE återanvändas. Den är designad för användande enbart 
med Thermablate EAS TCU. 
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1.3  Strömenheten

Bild 3. Thermablate EAS TCU Strömenhet (REF. No. 23001)

Strömenheten (REF. No. 23001) omvandlar 120-220VAC till 24VDC för TCU.  Den är 
försedd med en för sjukhusmiljö lämplig nätsladd. 

1.4  TCU Stativet

Bild 4. Thermablate EAS TCU Ställning (REF. No. 24001)

Ställingen (REF. No. 24001) är stabil och ger Thermablate EAS enheten bra stöd när den 
håller TCU i ett horisontellt läge under uppvärmningen av system.  Stativet är också en 
bra och sanitär plats för enheten när den inte är i bruk. 
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1.5  Bärväskan

Bild 5. Thermablate EAS Bärväska (REF. No. 25001)

Thermablate EAS TCU Kit kommer i en bärväska (REF. No. 25001) som gör transport, 
hantering, och förvaring enklare. TCU Kittet (REF. No. 22101) innehåller TCU, strömenhet, 
ställning och bärväska.
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2. PRINCIPER FÖR ANVÄNDANDE

Den	ablaterande	värmekällan	i	Thermablate	EAS	systemet	är	behandlingsvätskan,	som	finns	

inuti membranet i engångskassetten. Detta membran är omgivet av en aluminiumvägg, 

som stoppas in i kammaren på TCU. När behandlingsvätskan har värmts upp till ca 173°C, 

föres ballongen in i livmodershålrummet. Läkaren initierar ablationsbehandlingen genom 

att hålla inne behandlingsknappen på TCU.  Genom att använda ett pneumatiskt tryck på ca 

220 mmHg, kommer behandlingsvätskan att tryckas in i ballongen. Behandlingsvätskans 

temperatur sjunker under färden genom katetern och in i ballongen och kommer då att 

vara ca 150°C. Temperaturen på slemhinnan i livmodern kommer att vara ca 100°C.

Under behandlingen kommer TCU att genomföra en serie av trycksättningar och 

tryckreduceringar cykler för att homogenisera vätskans temperatur i ballongen. Detta 

säkerställer en enhetlig omdaning på större delen av livmodersslemmhinnan. Behandlingen 

tar mindre än 3 minuter att genomföra, och nominellt behandlingsdjup är 4-5 mm.
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3. SÄKERHETSINFORMATION

3.1  Anvisningar för användande

Thermablate EAS-systemet är en termisk ballong ablation som är avsedd för att 
avlägsna endometrial vävnad på livmoderslemhinnan hos kvinnor som lider av 
överdriven uterin blödning orsakad av godartade orsaker och för de som inte planerar 
at	ha	fler	barn.

3.2  Patientval

Överdriven uterin blödning kan orsakas av olika underliggande medicinska faktorer 
och eller livmoders tillstånd, men inte begränsat till, livmoder cancer, myom eller 
polyper.	Patienter	bör	alltid	utvärderas	för	att	avgöra	om	det	finns	bakomliggande	
orsaker till deras alltför stora blödningar innan något behandlingalternativ påbörjas.
The patient selection criteria are:
Urvalskriterier för val av patienter är:
Dokumenterad diagnosis om kraftig menstruella blödningar i utan bakomliggande 
orsaker. 
Färdig med barnafödande
Pre-menopaus status
Normal livmoder med ett hålrum mellan 8 cm och 12 cm (från yttre os till fundus)
Normal cellprov (<1år) och endometriebiopsi (<6 månader)
Samt inte har någon av kontraindikationerna här nedan.

3.3  Kontraindikationer

Enheten är kontraindikerat för användande för:
Patienter med en livmoders hålrumsmätning med mindre än 8 cm eller större än 12 
cm (externt från os till fundus)
Patienter	med	aktiv	imflammation	i	lilla	bäckenet
Patienter med en känd eller misstänkt endometrial carcinom (livmoders cancer) 
eller pre-maligna förändringar i endometriet så som olöst komplex (adenomatos) 
hyperplasi
Patienter med historik av bäckenmalignitet inom de senaste 5 åren 
Patienter med submukös / intramural myom som överstiger 3cm så att livmodern är 
kraftigt snedvriden
Patienter med intracavitära lesioner (Typ 0 eller 1 myom eller polyper oavsett storlek) 
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dokumenterade med hysteroskopi, saltösnings infusion sonohysterogram (SIS), eller 
MRT genomförd de senaste 6 månaderna. Ablation kan göras om en polyp tas bort 
innan behandlingen börjar
Patienter med septate livmoder 
Patienter med anatomisk eller patologiskt tillstånd i vilket svaghet av myometrium 
kan förekomma, så som bakgrund med tidigare klassiskt kjesarsnitt eller transmuralt 
myomektomi  
Patienter med lägre segment kjesarsnitts ärr som har en linjär ärr tjocklek om mindre 
än 1 cm
Patienter som är gravida och som skulle vilja bli gravida i framtiden 
Patienter med aktiv genital eller urinvägsinfektion vid  tidpunkten för behandlingen 
(cervicit, vaginit, endometrit, salpingit, eller cystit)
Patienter som för närvarande använder spiral
Patienter med mindre än 6 månader sedan post-partum

3.4  Varningar

Endast sjukvårdspersonal som har erfarenhet av att utföra förfaranden i livmodern, 
t.ex att sätta i spiral eller utföra vidgningar eller skrapningar, och med tillräcklig 
erfarenhet och är förtrolig med Thermablate EAS systemet bör utföra endometriala 
ablationer med detta system.

Läs alla instruktioner med varningar och försiktighetsåtgärder innan användning. 
Dessa instruktioner ger dig vägledning i hur du använder Thermablate EAS systemet. 
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner och varningar kan resultera i allvarliga 
skador på patienten.  

Enheten är ämnad att användas för kvinnor som är färdiga med barnafödandet, 
därför att möjligheten att bli gravid efter ingreppet minskar drastiskt.  

Endometrial ablation med Thermablate EAS systemet är ingen steriliseringsprocedur. 
Graviditet efter ablation kan vara riskfyllt både för modern och fostret.

Endometrial ablation behandling eliminerar inte potentialen for endometrial hyperplasi 
eller adenocarcionom i livmodern, och kan minska en läkarens möjlighet att upptäcka 
och ställa diagnos for sådan patologi.

Thermablate EAS Engångskassett är endast för ENGÅNGSBRUK  – resterilisera eller 
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ÅTERANVÄND EJ.
Använd försiktigthet så att livmoderväggen inte perforeras under utvidgningen, 
ultraljud eller curettage (om detta utföres). Om du misstänker en perforering 
måste en hysteroskopi utföras. Initiera inte behandlingen när perforering är 
konfirmerad.	
Om du misstänker att behandlingsvätskan läcker från ballongen under behandlingen, 
vrid då strämställaren till läget “OFF” och sedan tillbaka till “ON” igen, genom detta 
kommer ett vakum att skapas som drar tillbaka eventuell kvarvarande vätska från 
ballongen. Ta endast ut ballongen från patienten först när LCD skärmen på TCU 
uppmanar att göra så. Placera en gasbinda i vaginan för att suga upp eventuell 
vätska som kan ha samlats där, och ta bort sudden. Undersök patienten för eventuella 
termiska skador på cervix, vagina och perenium. Instruera patienten om tecken eller 
symptom på termiska skador på tamr eller urinblåsa. 
Thermablate EAS TCU, Engångskassett, Strömenhet, och TCU Stativet är designade 
som ett system. För att vara säker på god funktion använd aldrig andra komponenter 
tillsammans med Thermablate EAS enheten.
Efter varje behandling, följ anvisningarna för grundlig rengöring av TCU. 
REPETERADE BALLONG ABLATIONER ÄR KONTRAINDIKERADE
Eftersom ett endometriskt hålrum efter varje endometrisk ablation sannolikt är 
förvrängd är det inte lämpligt att repetera ablationer med Thermablate EAS. 
Patienter som behöver ytterligare behandling efter termal balong ablation måste 
behandlas medicinskt med hjälp av resektoskopisk endometrial ablation, eller med 
hysterektomi. Upprepade resektoskopiska ablationer bör bara utföras av erfaren 
hysteroskopist eftersom komplikationer kan bli  svåra.

3.5 Biverkningar
 Följande potentiella biverkningar är associerade med endometrial ablation:
 Kramper i bäckenet   
 Illamående och kräkningar
 Perforering av livmodern 
 Ruptur i livmodern 
 Termala skador på närliggande vävnader/organ
 Uppvärmd vätska som kommer ut i bäckenet, vagina eller äggledare  
 Infektion 
 Post-ablation tubal steriliseringssyndrom
 Hematometra
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3.6 Patientrådgivning
Som vid varje ingrepp, kommer du som läkare att behöva diskutera risker, fördelar 
och alternativ med patienten innan man genomför endometrial ablation.   

Enheten är ämnad att användas för kvinnor som är färdiga med barnafödandet, 
därför att möjligheten att bli gravid efter ingreppet minskar drastiskt. Patienter som 
fortfarande kan få barn behöver informeras att endometrial ablation inte är någon 
sterilisering, och bör användas tillsammans preventivmedel. Patienten bör också 
informeras om de potentiella komplikationer som kan uppkomma vid graviditet efter 
en ablation. 

Flytningar är typiska de första dagarna efter ingreppet och kan fortsätta upp till ett 
par	veckor.	Generellt	sett	kan	flytningarna	beskrivas	som	till	en	början	blodiga,	för	
att sedan övergå till mer koagulerat blod efter cirka en vecka, och därefter mest 
vattniga.			Smärta,	svår	blödning,	illauktande	flytningar	eller	feber	skall	rapporteras	
till läkaren omgående. 

3.7 Förberedelse av patienten
Lämplig steril teknik skall användas för att förbereda patienten för ingreppet.
Ansvarig läkare gör bedömningen om förtunning av endometriet kan utföras antingen 
med hormonella ämnen givna före behandling genom att tajma behandling till den 
tidiga proliferativa fasen i menstruations-cykeln, eller genom att en skrapning utföres 
omedelbart före förfarandet.

Det	är	rekommenderat	att	en	icke-steroid	anti	inflammatoriskt	läkemedel	skall	ges	
minst en timme innan ingreppet. Antibiotika kan förskrivas  enligt läkarens praxis.
Anestesi kan komma att ges efter läkarens rekommendation med en paracervikal 
eller intracervikal blockering, intravenöst lugnande medel, eller med lätt narkos. 

3.8  Rekommenderad förbehandling av Endometrium
•	P-piller	(Rekommenderas	minimum	24	dagar	innan	behandlingen)
•	NuvaRing	®
•	Tidsbestämning	av	mentruationscykeln
•	Skrapning	(om	nödvändigt)
•	GnRH	analoger	minst	fyra	veckor	innan	rekommenderas	endast	för	patienter	med		
en	livmoder	om	≥	10	cm	
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4. ANVÄNDARINSTRUKTIONER
4.1  Set-up

1. Kontrollera tillgången av följande saker som ska finnas tillgängliga 
tillsammans med Thermablate EAS enheten:
•	En	(1)	Steril	engångskassett	
•	En	(1)	Kontrollenhet	för	behandling	(TCU)
•	EN	(1)	Den	medföljande	strömenheten
•	En	(1)	Strömsladd	(som	matchar	det	lokala	strömuttaget)
•	En	(1)	TCU	Ställning.

2. Placera TCU i stativet.

3. Se till att “STRÖMSTÄLLAREN/POWER SWITCH” står i läget  “OFF”.

4. Koppla in strömenheten i TCU. Plugga in strömsladden både i strömenheten och i 
vägguttaget. Se till att alla anslutningar sitter i ordentligt.

4.2 Packa upp och installera Thermablate EAS sterile engångskassett 
1.	Engångkassetten	finns	inuti	en	steril	påse	(påse	gjord	av	genomskinlig	plast	och	
med Tyvek duk).  ENDAST INNEHÅLLET I DENNA PÅSE ÄR STERILT. Den sterila 
påsen kommer i en tub med lock i vardera ända. Tuben är packad inuti en foilepåse 
som är designad för att rivas isär. Foliepåsen kommer packad inuti en kartong.

2. Kontrollera bäst före datumet.  ANVÄND INTE engångskassetten om bäst före 
datumet har passerats. 

3. Öppna kartongen.

4. Ta ur foilepåsen ur kartongen.

5. Se till att foliepåsen fortfarande har vakum när du öppnar den. Om den inte har 
det, ANVÄND INTE engångkassetten. Använd istället en ny engångskassett. 

6.	Avlägnsa	filoepåsen.

7. Ta ur tuben från foliepåsen.

8. Ta av locket på tuben där det står “OPEN AT THIS END”.
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9. Ta ur den sterile påsen ur tuben. ANVÄND INTE engångskassetten om den sterila 
påsen är skadad eller har öppnats tidigare. Öppna den sterila påsen och ta ut 
engångskassetten genom att använda standard aseptisk teknik.

10. Installera engångskassetten i TCU, genom att rada upp de 2 pinnarna på 
engångskassetten med spåren i TCU, och rotera medsols, som bilden nedan visar. Se 
till att “This Side Up” och guide markeringarna är synliga på ovansidan av katetern. 
Låt skyddet på ballongen vara kvar tills vidare. 

Bild 6. Installation av enghångskassetten 

4.3 Uppvärmning
1. Ställ “STRÖMSTÄLLAREN/POWER SWITCH” till läge “ON”  LCD skärmen kommer 
att visa följande meddelande:

Båda LED lamporna ska vara OFF (se i nedre högra hörnet I skärmen). 
(Om antalet behandlingar innan service fortfarande understiger 50, kommer TCU 
att ge ifrån sig en signal och skärmen kommer att visa följande meddelande i 10 
sekunder:

där “X” är antalet kvarvarande behandlingar för denna TCU.)

 

 

Operator’s 
Manual 

 

 Page 15 

9. Remove sterile bag. DO NOT USE the Disposable Cartridge if the 
sterile bag is open or damaged. Peel open sterile bag to remove 
cartridge using standard aseptic technique. 

10. Install Disposable Cartridge in the TCU, by lining up the 2 pins on 
the cartridge with the 2 slots in the TCU, and rotating it clockwise, 
as shown in the figure below. Ensure that “This Side Up” and the 
guidance markings are visible on the top side of the catheter.  
Leave the plastic balloon cover on. 

 

 
Figure 6. Installation of Disposable Cartridge 

4.3 WARM-UP 
1. Turn the “POWER SWITCH” to the “ON” position; the LCD 
will show the following message: 

WELCOME TO  
THERMABLATE 

Both LED’s should be OFF (see below right-bottom corner of 
LCD).  

(If the number of treatments remaining before servicing is less than 
50, the TCU will issue a beeping sound and the LCD will show the 
following message for 10 seconds: 

X  TREATMENT(S)  
BEFORE SERVICING 

where “X” is number of remaining uses of the TCU.) 
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2. Enheten kommer automatiskt att genomföra en självtest, och om inga 
tekniska problem hittas kommer nedanstående meddelande att visas i 
skärmen:

(Om TCU stöter på ett tekniskt problem, kommer ett fel nummer upp i skärmen. Var 
god kontrollera felmeddelandet under rubriken  “7. FELMEDDELANDEN OCH ”).
3. Följande meddelande visas i skärmen:

där “XXX” är den uppmätta temperaturen på behandlingsvätskan. 

Uppvärmnings/Heating LED lampan kommer att börja lysa ON, för att indikera att 
förvärmningen har startat. Redo/Ready LED lampan skall ej lysa i detta tillfälle. Den 
skall vara OFF. 
Innan TCU kommer till läget “READY FOR TREATMENT” kommer  TCU att utföra 
en läckagetest. Om TCU inte går igenom testet kommer felmeddelandet att visas 
(“ERROR # 19 i skärmen), vrid då strömställaren/POWER SWITCH till “OFF” läget 
och	verifiera	att:

1. Engångskassetten har installerats på riktigt sätt i TCU och att

2. Ingen vätska har läckt ut från engångskassetten, och då speciellt från ballongen. 

I de fall då engångskassetten har läckt, men inte har spillt ut någon behandlingsvätska 
i TCU, byt ut engångskassetten mot en ny. ANVÄND EXTRA FÖRSIKTIGHET DÅ 
METALLDELARNA PÅ ENGÅNGSKASSETTEN KAN VARA MYCKET HET. 

Vrid strömställaren/POWER SWITCH tillbaka till “ON”.   Vänta därefter tills TCU har 
uppnått läget “READY FOR TREATMENT”.

Om behandlingsvätska läckt ut i TCU, måste enheten repareras, och den får inte 
användas innan det skett

4.4 Förberedelse av patienten  
1. Ge patienten adekvat mängd smärtlindring. 
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2. The unit automatically performs a self-test, and, if no 
technical problems are encountered, the initial message is 
replaced by the following message: 

 

Device OK 
 

(If the TCU encounters a technical problem, an error number will 
be displayed on the LCD. Please refer to page 24, “7. ERROR 
MESSAGES AND TROUBLESHOOTING”.) 

3. The following message is then displayed: 

HEATING – Wait…  
Fluid Temp  XXX °C 

where “XXX” is the measured temperature of the treatment liquid. 

The “Heating” LED will turn ON, indicating that the pre-heating of 
the treatment liquid has begun. The “Ready” LED should be OFF.  
Before entering the “READY FOR TREATMENT” state the TCU 
performs a leak test.  If this test is not passed (“ERROR # 19 on 
LCD), turn the “POWER SWITCH” to the “OFF” position, and verify 
that: 

1. The Disposable Cartridge has been installed properly into the 
TCU, and 

2. No fluid is leaking out from the Disposable Cartridge, 
particularly from the balloon. 

In case of a leaking Disposable Cartridge that has not spilled 
treatment fluid into the TCU, replace it with a new one. USE 
EXTRA CAUTION, AS THE METALLIC PART OF THE 
DISPOSABLE CARTRIDGE MAY BE VERY HOT. 

Turn the “POWER SWITCH” back to the “ON” position.   Wait until 
the TCU reaches the “READY FOR TREATMENT” state.  

If treatment liquid leaked into the TCU, it will need to be repaired. 
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2. Under och/eller före uppvärmningen av behandlingsvätskan värms 
upp, kan patienten förberedas för behandlingen. Lämplig steril teknik för 
vaginal/cervical behandling bör användas.  

4.5 Behandling
AEfter ca 8 till 12 minuter, kommer LCD skärmen att visa ”READY 
FOR TREATMENT” (se nedan) och TCU kommer att ge ifrån sig en 
signal, som indikerar att behandlingsvätskan har värmts upp till rätt 
behandlingstemperatur (ca 173°C) och behandlingen kan påbörjas. 
Uppvärmnings/Heating LED lampan stängs av och “Ready” LED lampan 
går på/ON.  LCD skärmen kommer att visa:
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4.4 PATIENT PREPARATION 
1. Provide patient with adequate analgesia. 
2. During and/or prior to the warm up of the treatment fluid, 
patient preparation may be performed.  Appropriate sterile 
technique for vaginal/cervical preparation should be used.  

4.5 TREATMENT 
After approximately 8 to 12 minutes, the LCD will show 
”READY FOR TREATMENT” (see below) and the TCU will 
beep, indicating that the liquid has been heated up to 
treatment temperature (approximately 173°C) and the 
treatment procedure can be initiated. The “Heating” LED 
turns OFF and the “Ready” LED turns ON.  The LCD Display 
reads: 

READY 
FOR TREATMENT 

 
NOTICE 

If the system is left unused, the treatment temperature will be 
maintained for 35 minutes. After this period, the system  will 

automatically turn OFF. To reinitiate Warm-Up, turn the “POWER 
SWITCH” to the “OFF” position, and  ON  again  to restart the process. 

The Disposable Cartridge must not be used if it has been heated up  
and cooled down more than twice or exposed to ambient air for more 

than 2 hours. 
 

WARNING  
IF THE BALLOON IS NOT COMPLETELY DEFLATED AND LIQUID 

AND / OR GAS IS SEEN IN BALLOON DURING “READY FOR 
TREATMENT” STATE, DO NOT PROCEED WITH THE TREATMENT. 
Instead, turn “POWER SWITCH” to the “OFF” position, substitute the 

Disposable Cartridge, and restart the process.  
 

WARNING  
IF THE BALLOON COVER CANNOT BE EASILY REMOVED FROM 
THE BALLOON, DUE TO PRESSURE IN THE BALLOON, DO NOT 

DETACH CARTRIDGE FROM TCU. Instead, turn the “POWER 
SWITCH” to the “OFF” position and cool down both TCU and Cartridge 
together until Balloon Cover can be easily removed. Remove Cartridge 

carefully from TCU, verify no fluid leaking out to the TCU, substitute 
Disposable Cartridge, and restart the process.  

 

NOTERA
Om systemet lämnas oanvänt, kommer behandlingstemperaturen att bebehållas 
i 35 minutes. Efter detta kommer systemet att automatiskt stängas av. För att 

återigen värma upp systemet vrid tillbaka strämställaren/POWER SWITCH till läge 
“OFF” och sedan tillbaka till  ”ON” igen för att återstarta processen. 

Engångskassetten skall inte återanvändas om den värmts upp och kylts ner mer än 
två gånger, eller blivit utsatt för ambient luft i mer än 2 timmar. 

VARNING

OM BALLONGENS SKYDD INTE KAN MED LÄTTHET TAS AV, P.G.A. TRYCK I 
BALLONGEN, TA INTE BORT ENGÅNGSKASSETEN FRÅN TCU. Istället, vrid 

strömställaren/POWER SWITCH till “OFF” läget och låt både TCU och kassetten 
kyla ner tillsammans till ballongen kan med lätthet tas ur. Ta ur engångskasseteen 

försiktigt	ur	TCU,	verifiera	att	ingen	vätska	har	läckt	ut	i	TCU,	byt	ut	
engångskassetten, och återstarta processen.  

VARNING

OM BALLOGEN INTE TÖMTS HELT OCH HÅLLET OCH VÄTSKA OCH/ELLER GAS 
FINNS KVAR I BALLONGEN UNDER LÄGET “READY FOR TREATMENT”, AVBRYT 

BEHANDLINGEN. Vrid istället av strömställaren/POWER SWITCH till  “OFF” läget, 
byt ut engångskassetten och återstarta systemet.  
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1. Genomför livmodersundersökning och fastställ livmoderns position. 

2. För in Spekulum.

3. För in tenakulum.

4. Mät längden på livmodern från externa os till fundus med en livmoderssond. 
Bekräfta att måttet ligger mellan 8-12 cm.

5. Använd utvidgare för att gradvis vidga cervix upp till 7 mm. En vidgare bör kunna 
passera enkelt genom cervix med minimalt obehag för patienten. En vidgare bör inte 
föras in djupare än det förbestämda djupet på livmodern.  

6. Utför hysteroskopi innan ballong insättning (rekommenderas) för att säkerställa 
att livmodern inte har perforerats under vidgningen/sondningen eller skrapningen 
(om den utförs).

Hysteroskopi bör visa båda äggledarna innan du fortsätter med 
behandlingen. Om uppblåst livmoder inte kan uppnås under hysteroskopi, 
är det möjligt att livmodern har perforerats och behandlingen bör 
avbrytas.  

Om hysteroskopin avslöjar an alltför tjock livmodersslemhinna bör en 
mild skrapning utföras. En andra hysteroskopi bör utföras omgående efter 
skrapningen för att säkerställa att skrapningen inte skapat en perforering 
av livmodern. 

7. Alternativt kan du använda ultraljud för att övervaka behandlingen och för att 
kontroller att ballongen sitter rätt i livmodern. 

8.Ta av skyddet från ballongen. KASTA INTE BORT BALLONGSKYDDET. Lyft ur 
Thermablate EAS systemet ur TCU stativet. 

9. För långsamt in Thermablate ballongen tills ballongens spets vidrör fundus. Tryck 
spetsen på katetern försiktigt mot fundus för att bekräfta kateterns placeringen i 
livmodern. 

VARNING 
Patienter med antingen akut anteverted eller retroverted livmoder, eller en fast 

livmoder (t.ex. på grund av betydande endometrios  eller sammanväxningar), eller de 
som har haft tidigare livmoders-operation löper en högre risk. Särskild uppmärksamhet 

bör ägnas åt vinkeln på livmodern, livmoderhalsvidgare och Thermablate-katetern 
under införandet.
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10. Se till att djupmarkeringen på ballongkatetern matchar tidigare mätninger. Om 
det skiljer sig mer än 1 cm från tidigare mätningar bör en ny hysteroskopi göras.

11. Aktivera behandlingscykeln genom att hålla ner avtryckaren på enheten i fem 
sekunder. Efter att du hört 5 korta och 1 långt pipande ljud, kommer behandlingen 
automatiskt	 att	 börja.	 Du	 kan	 nu	 ta	 bort	 fingret	 från	 avtryckaren.	 LCD	 skärmen	
kommer att visa följande meddelande:

Båda LED lamporna kommer att stängas AV.

12. Efter 15 sekunder, om TCU klarar systemets självtest, kommer behandlingscykeln 
att startas, och följande meddelande kommer att visas:

Följt kort där efter av:

där: “X” är tecknet för (+ eller -) positivt eller negativt tryck
“YYY” är det tryck som uppnåtts under proceduren (mmHg)
“Z:ZZ” är kvarvarande behandlingstid (min:sec).

Om systemet inte går igenom systemets självtest utan problem, kommer 
TCU att ge ifrån sig ett larm och avbryta behndlingen. I dessa fall, vrid av 
strömställaren/POWER SWITCH till läge “OFF”, ta ur engångskassetten 
och verifiera att:

1. Engångskassetten har blivit installerad ordentligt i TCU, och att

2. Ingen vätska har läckt ut från engångskassetten, särskilt från ballongen. 
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10. Ensure the depth marking on the balloon catheter matches the 
previously recorded sounding measurement. Should there be a 
discrepancy of more than 1 cm between the sounding and depth 
marking on the cartridge, a repeat hysteroscopy should be 
performed. 

11. Activate the treatment cycle by holding the device trigger for 5 
seconds. After hearing five (5) short and one (1) long beeping 
sounds, the treatment will automatically begin. The Finger can be 
removed from the trigger at this point. The LCD will show the 
following message: 

Performing 
System Check 

Both LED’s will turn OFF. 

12. After 15 seconds, if the TCU passes the system check, the actual 
treatment cycle will start, and the LCD will show the following 
message: 

TREATING…  
Starting… 

Followed shortly after by: 

Pressure: XYYY 
Time Left: Z:ZZ 

where: “X” is the sign (+ or -) for positive or negative pressure 
“YYY” is the actual pressure value reached during procedure (mmHg) 
“Z:ZZ” is the treatment time remaining (min:sec). 

If the system check fails, the TCU will issue an alarm and stop 
operating. In this case, turn the “POWER SWITCH” to the 
“OFF” position, remove the Disposable Cartridge from the 
patient, and verify that: 
1. The Disposable Cartridge has been installed properly into the 

TCU, and; 
2. No fluid is leaking out from the Disposable Cartridge, 

particularly from the balloon. 
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I de fall då engångskassetten har läckt, men inte har spillt ut någon behandlingsvätska 
i TCU, byt ut engångskassetten mot en ny. ANVÄND EXTRA FÖRSIKTIGHET DÅ 
METALLDELARNA PÅ ENGÅNGSKASSETTEN KAN VARA MYCKET HET.  

Vrid strömställaren/POWER SWITCH tillbaka till “ON”. Vänta därefter tills TCU har 
uppnått läget “READY FOR TREATMENT”.

Om behandlingsvätska läckt ut i TCU, måste enheten repareras, och den får inte 
användas innan så skett. 

13.Allt eftersom ballongen blåses upp kan den tryckas lätt bakåt (upp till 0.5 cm är 
normalt). Tryck inte katetern framåt under behandlingen. 

14. Observera LCD skärmen på TCU då den genomför en automatisk system check 
när den genomfört en behandling.
Systemet kommer automatiskt att fylla ballongen, kontrollera trycket, och pulsera ut 
behandlingsvätskan, och hålla rätt temperatur på behandlingsvätskan. Under tiden 
detta sker kommer pumpen i systemet att vara väl ljudlig. Detta är inget systemfel 
utan helt normalt för systemets användning. 

Varning
Inte vid någon tidpunkt under behandlingen bör katetern föras bortom det 

förbestämda måttet. Om detta händer avbryt behandlingen genom att vrida av 
strömställaren till läge ”OFF” för att sedan vrida den tillbaka till ”ON”. Vänta på 
meddelandet: “FINISHED   V: XXml  Withdraw Balloon” i  LCD skärmen och dra 

sedan sakta ur Thermablate katetern ur livmodern. Genomför hysteroskopi för att 
säkerställa att livmodern inte blivit perforerad. 

VARNING

VID STRÖMFÖRLUST UNDER BEHANDLINGEN
Om strömmen försvinner under behandlingen, vänta i 30 sekunder. Om strömmen 
inte är tillbaka efter 30 sekunder, avbryt då behandlingen försiktigt eftersom det 
fortfarande	kan	finnas	vätska	i	ballongen.	Vrid	strömställaren	till”OFF”	läget,	och	

gå sedan till avsnittet “Efterbehandling” nedan.  
Om strömmen har kommit tillbaka inom denna 30 sekundersperiod, DRA INTE 

UT BALLONGEN. TCU kommer automatiskt att komma ihåg den senaste 
behandlingen som du inte slutförde. Systemet kommer därför att fortsätta 
att tömma vätskan i ballongen. TA ENDAST BORT BALLONGEN FRÅN 

LIVMODERN EFTER ATT  “FINISHED  V: XX ml  Withdraw Balloon” 
MEDDELANDET SYNS I LCD SKÄRMEN.



Användar Manual

18

AVBROTT / AVSLUT AV BEHANDLINGEN

OM AVBROTT/AVSLUT AV BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIGT ELLER OM 
VÄTSKA HAR NOTERATS LÄCKA GENOM CERVIX, TA INTE OMEDELBART 
UT BALLONGEN FRÅN LIVMODERN. Stäng först av strömmen på TCU. 
Fortsätt sedan genom att starta om TCU. När du gör detta kommer TCU 
automatiskt att komma ihåg att senaste behandlingen inte fullfördes 
korrekt. TCU kommer därmed att aktivt tömma ur vätskan ballongen. 

TA ENDAST BORT BALLONGEN FRÅN LIVMODERN EFTER ATT FÖLJANDE 
MEDDELANDE VISAS I lcd SKÄRMEN “FINISHED  V: XX ml  Withdraw 
Balloon
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Om inga problem uppstår, kommer behandlingen att fortsätta enligt följande.

Efter fullförd behandling, kommer LCD skärmen att visa följande meddelande:

16. Efter 10 sekudners tömning kommer LCD skärmen att visa följande 
meddelande:

där “XX” är den beräknade volymen på livmodern.

Detta meddelande indikerar att behandlingen är slutförd och att ballongen kan tas 
ut. Ta ut ballongen försiktigt ur livmodern. SÄTT TILLBAKA BALLONGSKYDDET PÅ 
BALLONGEN.

4.6 Efterbehandling
1. Placera TCU tillbaka i TCU stativet.
2. Efter 50 sekunder, kommer TCU att pipa och LCD skärmen kommer att 
alternera dessa 2 följande meddelanden:
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WARNING 
If the TCU encounters a technical problem during the procedure, it will 
issue a “TREATMENT FAILED” message.  REMOVE THE BALLOON 

FROM THE UTERUS ONLY AFTER THE “FINISHED  V: XX ml  
Withdraw Balloon” MESSAGE APPEARS ON THE LCD Screen . 

If no problems are encountered, the treatment will proceed as 
follows. 

15. After completion of the treatment cycle, the LCD will show the 
following message: 

FINISHING…  
Do NOT Remove 

 

WARNING 
If the TCU encounters a technical problem during the deflation 

procedure, it will issue a “DEFLATION FAILED” message.  DO NOT 
REMOVE THE BALLOON FROM THE UTERUS.  Instead, wait until the 
device withdraws the liquid from the balloon.  REMOVE THE BALLOON 

FROM THE UTERUS ONLY AFTER THE “FINISHED  V: XX ml 
Withdraw Balloon” MESSAGE APPEARS ON THE LCD screen. 

 

16. After 10 seconds of deflation time, the LCD will show 
the following message: 

FINISHED V: XX ml 
Withdraw Balloon 

where “XX” is the estimated uterus volume. 

This message indicates that the treatment is complete and that the 
balloon can be withdrawn.  Withdraw the balloon carefully from the 
uterus. REPLACE BALLOON COVER ON THE BALLOON. 

4.6 POST-TREATMENT 
1. Place the TCU in the TCU Stand. 
2. After 50 seconds, the TCU will beep and its LCD will 
alternate  
the 2 following messages, continuously: 

DISCARD 
USED CARTRIDGE 
 

***WARNING*** 
*Metal End *HOT* 
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VARNING
Om TCU stöter på tekniska problem under behandlingen, kommer “TREATMENT 

FAILED” meddelandet att visas i LCD skärmen. TA BORT BALLONGEN UR 
LIVMODERN FÖRST EFTER ATT “FINISHED  V: XX ml  Withdraw Balloon” 

MEDDELANDE VISAS I LCD skärmen.

VARNING
Om TCU stöter på tekniska problem under tämningen, kommer “DEFLATION 

FAILED” meddelandet att visas.  TA INTE UR BALLONGEN FRÅN LIVMODERN. 
Istället vänta tills systemet tömmer vätskan från ballongen. TA ENDAST UR 

BALLONGEN UR LIVMODERN EFTER ATT “FINISHED  V: XX ml Withdraw Balloon” 
MEDDELANDET VISAS PÅ LCD SKÄRMEN.
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3. Vrid strömställaren/POWER SWITCH till “OFF” läget.
4. Ta ur engångskassetten ur TCU.
5. Lägg tillbaka engångskassetten i orginalförpackningen BALLONGDELEN 
FÖRST (så att den heta metallen på kassetten förs in mot det metallförstärkta 
locket) och återförslut. Tillåt att kylas ner och kasta bort enligt sjukhusets 
policy.

6. Hysteroskopi är att rekommendera som efterbehandling.
7. Repeterade ballong ablationer är kontraindikerade.

VARNING
Engångskassetten är HET och bör tas ur TCU och stoppas försiktigt tillbaka i 

originalförpackningen. 

VARNING
Engångskassetten är för engångsanvändande. Återanvänd inte kassetten 
då detta kan medföra svåra skador på patienten och/eller användaren.
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5. RENGÖRING UNDERHÅLL FÖRVARING OCH TRANSPORT
5.1 Rengöring

Efter varje användande måste TCU rengöras enligt följande 
infektionskontrollsprocedur. 

Torka av utsidan på TCU med en varm mjukborstad borste tills inget synligt smuts 
finns	kvar.	

2. Torka därefter av utsidan av TCU med en trasa med varmt vatten. 
3. Desinfektera utsidan av TCU med en trasa med 50%-IPA / vattenlösning. 

5.2 Underhåll
Inga delar av TCU kan servas. Om du öppnar systemets hölje gäller inte 
garantin längre.

5.3 Förvaring och Transport
1. Förvara TCU i den medföljande bärväskan. Förvaringstemperaturen bör 
aldrig överstiga 50°C.

2. Förvara engångskassetten torrt och i rumstemperatur. 

3. Miljövillkor för förvaring och transport, se grafisk presentation och 
teknisk specifikation här nedan. 

VARNING
Denna enhet innehåller elektroniska komponenter. Undvik att blöta ner, spola, eller 

att	använda	flytande	medel	i	överflöd.	
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6. TEKNISK INFORMATION
6.1.	 Teknisk	Specifikation
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6. TEKNISK INFORMATION 
6.1. Teknisk Specifikation 

Del Specifikation 

Temperaturen på  
behandlingsvätskan 
under abalationen 

Initial: Cirka 150°C, Slutlig: Cirka 110°C. 

Behandlingstryck 220 mmHg 
Uppvärmningstid 20 minuter maximum 
Behandlingstid Mindre än 3 minuter 
Maximum stand-by tid i 
“Ready” läget 35 minuter 

Input effektbehov 
regulerad 
strömförsörjning 

I Nord Amerika: AC power från 104 to 127 Vrms (60Hz 
nominell),  
Europa: AC power från 207 to 253 Vrms (50 Hz 
nominell) 

Output effektbehov 
regulerad 
strömförsörjning 

24 volts, 5.5 amp 

Miljövillkor för 
användande  

Temperatur mellan +10°C och +40°C. 

Luftfuktighet mellan 15% och 70%. 

Atmosfäriskt tryck mellan +690 hPa 

   och +1060 hPa. 

Miljövillkorför förvaring 
och transport  

  

Temperatur mellan -25°C and +50°C. 

Luftfuktighet mellan 10% and 90%. 

Atmosfäriskt tryck mellan +500 hPa  

   och +1060 hPa. 

Hantering Ömtåligt – medicinsk apparatur 

Enhetens livstid Mjukvaran kräver tillverkarens underhåll efter 600 
behandlingar. 

Längd 27.1 cm (10.7in) 
Bredd 8.9 cm (3.5in) TCU 
Höjd 10.5 cm (4.13in) 
Total längd 31.3cm (12.3in) 
Kontakt höjd  5.5cm (2.2 in) 
Kontakt bredd 5.5cm (2.2 in) Fysiska dimensioner 

Engångskassett 

Instickslängd 

12 cm (4.72 in) 
Från instickets 
stopp till 
ballongens spets 
maximum. 

TCU 830g (1lb 13oz) Vikt Engångskassett 110g (4oz) 
 
6.2. Standarder 

Thermablate EAS enheten följer: 
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6.2. Standarder

Thermablate EAS enheten följer:

•		CAN/CSA	C22.2	No.	601.1-M90	(with	Supplement	1:1994	&	Amendment	2:1998)	
Medical Electrical Equipment, 
Part 1, General Requirements for Safety. 
Referens dokument:
IEC601-1:1988	(with	Amendment	1:1991	&	Amendment	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. 

Notera:  Denna enhet är inte lämplig att användas i bostadsmiljö. 

Emissioner och gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig störning vid 
en installation i en typisk medicinsk miljö. Enheten genererar och kan utstråla 
radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med 
dessa	instruktioner,	orsaka	skadliga	störningar	på	andra	enheter	i	närheten.	Det	finns	
dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Om denna 
enhet orsakar skadlig störning med andra enheter, vilket kan avgöras genom att 
stänga av enheten och slå på den igen, uppmanas användaren att försöka korrigera 
störningen	genom	en	eller	flera	av	följande	åtgärder:

•	Flytta	eller	byt	plats	för	enheten.
•	Öka	avståndet	mellan	enheterna.
•	Koppla	in	enheten	i	ett	uttag	där	ingen	annan	enhet	redan	är	inkopplad.	
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7. FELMEDDELANDEN OCH FELSÖKNING

Under antingen uppvärmningen eller under behandlingscykeln, kan TCU utfärda 
felmeddelanden i LCD skärmen, p.g.a. antingen bristande funktionsförmåga eller felaktigt 
handhavande av enheten. Följande lista indikerar vilken typ av fel som uppkommit och 
vilken åtgärd som bör användas:

VARNING
Om någon av de följande felen uppkommer under behandlingscykeln, är 

behandlingen att betrakta som misslyckad. Det är KONTRAINDIKERAT ATT 
ÅTERIGEN BEHANDLA PATIENTEN med Thermablate EAS enheten, då oönskade 

brännskador kan uppkomma.  Förutom enligt.
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Under antingen uppvärmningen eller under behandlingscykeln, kan TCU utfärda felmeddelanden i LCD 
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VARNING  
Om någon av de följande felen uppkommer under behandlingscykeln, är behandlingen att betrakta som 

misslyckad. Det är KONTRAINDIKERAT ATT ÅTERIGEN BEHANDLA PATIENTEN med Thermablate EAS 
enheten, då oönskade brännskador kan uppkomma.  

Förutom enligt. 
 

Fel 
Nr. Hårdvaru fel Åtgärd 

1 Fel på ambient temperatur-
sensor (uteffekt kortsluten till 
+5V) 

Enheten kräver reparation.  

2 Fel på ambient temperatur-
sensor (uteffekt kortsluten jord) 

Enheten kräver reparation.  

3 Ambient temperatur är för hög Om detta händer innan behandlingscykeln har påbörjats: 
• Stäng av TCU och vänta tills den kylts ner till under 40°C eller 

genomför behandlingen i Air Condition utrustad rum. 
• Återstarta enheten och forsätt behandlingen enligt vad som anges.   

4 Vätsketemperatur felaktig, fel 
på termoelement  

Enheten kräver reparation. 

5 Värmaretemperatur felaktig, fel 
på  termoelement  

Enheten kräver reparation. 

6 Anslutning till värmare felaktig Enheten kräver reparation. 
7 Värmare överhettad • Stäng av TCU. 

• Vänta 30-40 minuter. 
• Återstarta TCU. 

8 Fel på trycksensor Om detta händer innan behandlingscykeln har påbörjats: 
Enheten kräver reparation.  
Om detta händer under behandlingscykeln: 
• Vänta till enheten tömt vätskan från ballongen.  
• Ta ur ballongen från patienten endast när enheten indikerar dig att 

göra så. 

9 Positivt övertryck • Vänta tills enheten har tömt vätskan från ballongen. 
• Ta ur ballongen från patienten endast när enheten indikerar dig att 

göra så. 

10 Negativt övertryck Om detta händer innan behandlingcykeln har påbörjats: 
Starta om enheten. 
Om detta händer efter att behandlingscykeln har avslutats: 
• TA INTE UR BALLONGEN UR PATIENTEN. Starta istället om TCU. 
• Om felet uppkommer igen, stäng av TCU och dra ur ballongen snabbt 

men försiktigt därför att den kan fortfarande innehålla 
behandlingsvätska. 

• Om felet INTE UPPKOMER IGEN, vänta till ballongen tömts på 
behandlingsvätska och dra ur ballongenur patienten endast när 
enheten indikerar dig att göra så.  

11 Pumpen kan inte nå test 
vakuumvärde 

• Stäng av enheten. 
• Se till att kassetten är ordentligt installerad i TCU, och att O-Ringen 

är i god kondition och ordentligt installerad. 
• Återstarta enheten. 
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta enheten på nytt.  

12 ADC kanal 8 är inte jordad Enheten kräver reparation. 
13 Vätsketemperaturen stiger inte 

monotont 
Enheten kräver reparation. 

14 Övertid för uppvärmningsläget  • Återstarta enheten, och fortsätt behandlingen enligt vad som anges.  
• Om felet kvarstår, kräver enheten reparation.  

15 Felaktigt luftflöde under 
behandlingen 

Enheten kräver reparation. 
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och starta enheten på nytt.  
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13 Vätsketemperaturen stiger inte 
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Enheten kräver reparation. 

14 Övertid för uppvärmningsläget  • Återstarta enheten, och fortsätt behandlingen enligt vad som anges.  
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Fel 
Nr. Hårdvaru fel Åtgärd 

16 Håller inte vakuum  Om felet uppkommer innan påbärjad behandlingscykel: 
• Stäng av enheten. 
• Se till att kassetten är ordentligt installerad i TCU, och att O-Ringen 

är i god kondition och ordentligt installerad 
• Återstarta enheten. 
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta enheten på nytt.  
Om felet uppkommer efter att behandlingscykeln har avslutats: 
• Stäng av TCU och dra ur ballongen snabbt men försiktigt därför att 

den kan fortfarande innehålla behandlingsvätska. 
17 Uppnår ej vakuum vid läckage 

test av ballongen 
• Stäng av enheten.  
• Se till att kassetten är ordentligt installerad i TCU, och att O-Ringen 

är i god kondition och ordentligt installerad. 
• Återstarta enheten. 
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta enheten på nytt. . 
NOTERA: Vid tidpunkten för den andra läckage testen för ballongen, 
ska ballongen redan vara införd I livmodern, men abalation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen.  

18 Når inte och håller inte vakuum 
under urtömningen av vätskan 

Stäng av TCU och dra ur ballongen snabbt men försiktigt därför att den 
kan fortfarande innehålla behandlingsvätska. 

19 Första läckagetestet felaktigt  Möjligt läckage från ballongen. Byt ut kassetten mot en ny och återstarta 
enheten.  

20 Andra läckagetestet felaktigt Möjligt läckage från ballongen. Byt ut kassetten mot en ny och återstart 
enheten. . 
NOTERA: Vid tidpunkten för detta läckagetest av ballongen, ska 
ballongen redan vara införd i livmodern, med ablation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen. 

21 Jämförande läckage test 
felaktigt  

Möjligt läckage på ballongen. Byt ut engångskassetten mot en ny och 
starta om enheten.  
NOTERA: Vid tidpunkten för detta läckagetest av ballongen, ska 
ballongen redan vara införd i livmodern, med ablation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen. 

22 Time out för att uppnå positivt 
tryck 

Om felet uppstår innan påbörjad behandlingscykel: 
• Vänta tills enheten har tömt vätskan från ballongen.  
• Ta ur ballongen från patienten endast när enheten indikerar dig att 

göra så.  
 

24 Vätsketemperaturen är för låg • Återstarta enheten.  Börja behandlingen så snart enhetens display 
visar “Ready for Treatment”. 

• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 
och starta om enheten.  

25 Vätsketemperaturen är för hög • Stäng av enheten. 
• Ta FÖRSIKTIGT ur kassetten ur TCU och låt den kyla ner i 30-40 

minuter.   
• Installera kassetten på nytt i TCU. 
• Återstarta enheten.  Börja behandlingen så snart enhetens display 

visar “Ready for Treatment”.  
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta om enheten.  
26 Värde läst från RAM cell 

matchar inte det som lagrats 
Enheten kräver reparation. 

27 Minnet fullt Enheten kräver reparation. 
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Fel 
Nr. Hårdvaru fel Åtgärd 

16 Håller inte vakuum  Om felet uppkommer innan påbärjad behandlingscykel: 
• Stäng av enheten. 
• Se till att kassetten är ordentligt installerad i TCU, och att O-Ringen 

är i god kondition och ordentligt installerad 
• Återstarta enheten. 
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta enheten på nytt.  
Om felet uppkommer efter att behandlingscykeln har avslutats: 
• Stäng av TCU och dra ur ballongen snabbt men försiktigt därför att 

den kan fortfarande innehålla behandlingsvätska. 
17 Uppnår ej vakuum vid läckage 

test av ballongen 
• Stäng av enheten.  
• Se till att kassetten är ordentligt installerad i TCU, och att O-Ringen 

är i god kondition och ordentligt installerad. 
• Återstarta enheten. 
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta enheten på nytt. . 
NOTERA: Vid tidpunkten för den andra läckage testen för ballongen, 
ska ballongen redan vara införd I livmodern, men abalation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen.  

18 Når inte och håller inte vakuum 
under urtömningen av vätskan 

Stäng av TCU och dra ur ballongen snabbt men försiktigt därför att den 
kan fortfarande innehålla behandlingsvätska. 

19 Första läckagetestet felaktigt  Möjligt läckage från ballongen. Byt ut kassetten mot en ny och återstarta 
enheten.  

20 Andra läckagetestet felaktigt Möjligt läckage från ballongen. Byt ut kassetten mot en ny och återstart 
enheten. . 
NOTERA: Vid tidpunkten för detta läckagetest av ballongen, ska 
ballongen redan vara införd i livmodern, med ablation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen. 
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starta om enheten.  
NOTERA: Vid tidpunkten för detta läckagetest av ballongen, ska 
ballongen redan vara införd i livmodern, med ablation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen. 

22 Time out för att uppnå positivt 
tryck 

Om felet uppstår innan påbörjad behandlingscykel: 
• Vänta tills enheten har tömt vätskan från ballongen.  
• Ta ur ballongen från patienten endast när enheten indikerar dig att 

göra så.  
 

24 Vätsketemperaturen är för låg • Återstarta enheten.  Börja behandlingen så snart enhetens display 
visar “Ready for Treatment”. 

• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 
och starta om enheten.  

25 Vätsketemperaturen är för hög • Stäng av enheten. 
• Ta FÖRSIKTIGT ur kassetten ur TCU och låt den kyla ner i 30-40 

minuter.   
• Installera kassetten på nytt i TCU. 
• Återstarta enheten.  Börja behandlingen så snart enhetens display 

visar “Ready for Treatment”.  
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta om enheten.  
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Fel 
Nr. Hårdvaru fel Åtgärd 

16 Håller inte vakuum  Om felet uppkommer innan påbärjad behandlingscykel: 
• Stäng av enheten. 
• Se till att kassetten är ordentligt installerad i TCU, och att O-Ringen 

är i god kondition och ordentligt installerad 
• Återstarta enheten. 
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta enheten på nytt.  
Om felet uppkommer efter att behandlingscykeln har avslutats: 
• Stäng av TCU och dra ur ballongen snabbt men försiktigt därför att 

den kan fortfarande innehålla behandlingsvätska. 
17 Uppnår ej vakuum vid läckage 

test av ballongen 
• Stäng av enheten.  
• Se till att kassetten är ordentligt installerad i TCU, och att O-Ringen 

är i god kondition och ordentligt installerad. 
• Återstarta enheten. 
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta enheten på nytt. . 
NOTERA: Vid tidpunkten för den andra läckage testen för ballongen, 
ska ballongen redan vara införd I livmodern, men abalation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen.  

18 Når inte och håller inte vakuum 
under urtömningen av vätskan 

Stäng av TCU och dra ur ballongen snabbt men försiktigt därför att den 
kan fortfarande innehålla behandlingsvätska. 

19 Första läckagetestet felaktigt  Möjligt läckage från ballongen. Byt ut kassetten mot en ny och återstarta 
enheten.  

20 Andra läckagetestet felaktigt Möjligt läckage från ballongen. Byt ut kassetten mot en ny och återstart 
enheten. . 
NOTERA: Vid tidpunkten för detta läckagetest av ballongen, ska 
ballongen redan vara införd i livmodern, med ablation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen. 

21 Jämförande läckage test 
felaktigt  

Möjligt läckage på ballongen. Byt ut engångskassetten mot en ny och 
starta om enheten.  
NOTERA: Vid tidpunkten för detta läckagetest av ballongen, ska 
ballongen redan vara införd i livmodern, med ablation HAR INTE 
påbörjats. Det är nu säkert att fortsätta behandlingen igen. 

22 Time out för att uppnå positivt 
tryck 

Om felet uppstår innan påbörjad behandlingscykel: 
• Vänta tills enheten har tömt vätskan från ballongen.  
• Ta ur ballongen från patienten endast när enheten indikerar dig att 

göra så.  
 

24 Vätsketemperaturen är för låg • Återstarta enheten.  Börja behandlingen så snart enhetens display 
visar “Ready for Treatment”. 

• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 
och starta om enheten.  

25 Vätsketemperaturen är för hög • Stäng av enheten. 
• Ta FÖRSIKTIGT ur kassetten ur TCU och låt den kyla ner i 30-40 

minuter.   
• Installera kassetten på nytt i TCU. 
• Återstarta enheten.  Börja behandlingen så snart enhetens display 

visar “Ready for Treatment”.  
• Om problemet kvarstår, stäng av enheten, byt ut kassetten mot en ny 

och starta om enheten.  
26 Värde läst från RAM cell 

matchar inte det som lagrats 
Enheten kräver reparation. 

27 Minnet fullt Enheten kräver reparation. 
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8. BEGRÄNSAD GARANTI
IDOMAN TEORANTA garanterar den ursprunglige köparen att Thermablate ™ EAS 
™ TCU och alla tillbehör som medföljer, är fria från fel i material och utförande under 
två (2) år från dagen för det ursprungliga köpet från en Idoman Teoranta auktoriserad 
återförsäljare. Denna begränsade garantin är inte överlåtningsbar. Om Thermablate 
är defekt under garantiperioden kommer köparens enda och exklusiva kompensation, 
och Idoman Teorantas enda skyldighet, är att (på Idoman Teorantas val): reparera 
Thermablate	enheten	så	att	den	uppfyller	specifikationerna,	ersätta	Thermablate	med	en	
jämförbar produkt; eller återbetalning till köparen till det ursprungliga inköps-priset som 
betalats för Thermablate. 

De reparerade eller utbytta produkterna eller delarna kan vara nya eller renoverade, och 
är föremål för denna begränsade garanti till slutet av den ursprungliga garantiperioden.

För att få garantiservice måste köparen: kontakta Idoman Teoranta under garantitiden, 
tillhandahålla Idoman Teoranta med ett daterat kvitto på ursprungligt inköp från en 
Idoman Teoranta-auktoriserad återförsäljare, och skicka Thermablate till Idoman Teoranta 
med förbetald leverans och paketerade på ett säkert sätt.

Köparen är ansvarig för transportkostnader. Denna garanti gäller inte om felet eller fel 
i Thermablate orsakades av missbruk, vanskötsel, obehöriga försök att öppna, reparera 
eller ändra Thermablate, användning av Thermablate med tillbehör eller andra produkter 
som inte är godkända av Idoman Teoranta, eller någon annan orsak än den normalt 
avsedda användningen av Thermablate.

Icke-garanti arbete debiteras med minst det reparationspris som gäller vid den tidpunkt 
då Thermablate returneras till Idoman Teoranta, reparationer omfattar en komplett 
funktionsprövning genom en normal fabrikstest.

UNDANTAG: I den mån tillåtet enligt lag, är denna begränsade garanti köparens enda, och 
ingen annan garanti, villkor eller garantier av annat slag gäller, oavsett om lagstadgade, 
skriftliga, muntliga, uttryckliga, underförstådda, inkluderat utan begränsad garanti, 
villkor eller garantier, säljbart, lämpligt för speciella ändamål, prestanda, kvalitet, eller 
beständighet, är alla friskrivna. 
Under inga omständigheter är Idoman Teoranta ansvarig för särskild, speciell, indirekta 
eller direkta skador av något slag, inklusive men inte begränsat till skador på data, 
utebliven vinst, förlorad möjlighet, avbrott, personskada eller dödsfall, eller annan förlust 
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som uppstår, relaterat till eller i samband användandet av Thermoblate, även om Idoman 
Teoranta informerat om risken för sådana skador.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR: Om till följd av eller i samband med användning av 
Thermablate Idoman Teoranta blir blir ansvarig gentemot köparen eller anna person för 
skador, förlust, kostnad, utgift, eller annat ansvar, och oavsett av form (genom kontrakt 
eller genom lag), Idoman Teorantas totala ansvar gentemot alla dessa personer kommer 
att vara begränsat till motsvarande köpepriset erlagt för Thermablate. 

Vissa villkor och garantier och begränsningar är förbjudna i vissa länder, så dessa 
begränsningar och undantag kanske inte gäller för alla kunder.



Användar Manual

30

9. SYMBOLER SOM ANVÄNDS PÅ ETTIKETTER 

 Idoman Teoranta 
Killateeaun,

Tourmakeady,
Co Mayo
Ireland

Tel No: +353 94 95 44726
Fax No: +353 94 95 44725

E-mail:  info@thermablate-eas.com
Web Site:  www.thermablate-eas.com

Distribueras av:
Placera  Distributörens

etikett här

0120
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9. SYMBOLER SOM ANVÄNDS PÅ ETTIKETTER  

Symbol Symbol definition Symbol Symbol definition 

 

Steriliseringsmetod – Torr 
värme 

 

Korrekt upprätt position 

 
Återanvänd ej 

 

Ömtålig, hantera med 
försiktighet 

 

Återsterilisera ej 

 

Hålles torr 

 

Se instruktioner för 
användande 

 

Temperaturbegränsningar 

 
Varning – Varm yta 

 

Fuktbegränsningar  

 
Latex-fri 

 

Atmosfäriska 
tryckbegränsningar 

 
Utgångsdatum 

 

Tilllverkningsdatum 

 

Skyddsklassificering mot 
elektriska stötar: Typ BF   

 

 

 Idoman Teoranta  
Killateeaun, 

Tourmakeady, 
Co Mayo 
Ireland 

Tel No: +353 94 95 44726 
Fax No: +353 94 95 44725 

E-mail:  info@thermablate-eas.com 
Web Site:  www.thermablate-eas.com 

Distribueras av: 
Placera  Distributörens 

etikett här 

 

0120 
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10. NOTERINGAR
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