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Deze handleiding is ontworpen voor gebruik met het
Thermablate EAS Endometriaal Ablatie Systeem 

Lees alle richtlijnen, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen 
vóór gebruik.

 LS2607-7 Rev A 

      Idoman Teoranta
      Killateeaun, Tourmakeady,
      Co. Mayo, Ireland.

Thermische Ballon Endometriaal Ablatie System

Copyright © 2011 Idoman Teoranta. Alle rechten voorbehouden. 
Geen enkel deel van deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige informatie opslag- en opzoeksysteem, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
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1. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Het Thermablate  EAS  systeem is een software gestuurde apparaat ontworpen om 
baarmoederweefsel te verwijderen door middel van thermische energie. 
Het Thermablate  EAS  systeem omvat de volgende componenten:

1.1 Behandelingscontrole eenheid (TCU)

Dit handheld apparaat, met een gewicht van ongeveer  830g, regelt de 
behandelingsinstellingen (tijd, druk en temperatuur) door middel van een geautomatiseerd 
systeem dat de elektromechanische verwarming en pomp-/aftapsubsystemen van het 
Thermablate  EAS  apparaat regelt. De TCU heeft een LCD-scherm dat relevante informatie 
aan de gebruiker weergeeft: opwarmingscyclus, lektesten, behandelingscyclus, en de 
voltooiing van de behandeling worden allemaal duidelijk aangegeven. De TCU (  REF  . 
Nr. 22001) is herbruikbaar en vereist gedurende haar levensduur niet meer dan alleen 
reiniging tussen twee toepassingen. De TCU kan niet door de gebruiker gerepareerd 
worden, zie hoofdstuk 5 voor details. 

1.2 wegwerppatroon

Figuur 1. Thermablate  EAS  Behandelingscontrole Eenheid, TCU (REF. Nr. 22001)

 Figuur 2. Thermablate  EAS  Wegwerppatroon (REF . Nr.21004)

Het katheter-ballon wegwerppatroon (REF Nr. 21004) is de effectieve behandelingscomponent 
van het Thermablate  EAS  apparaat. De voorgevormde silicoon ballon komt rechtstreeks 
in contact met het endometriumweefsel om de thermische ablatie uit te voeren. Het 
wegwerppatroon is slechts EENMALIG te gebruiken. Het is ontworpen voor uitsluitend 
gebruik met de Thermablate  EAS  TCU. 



Gebruikershandleiding

4

1.3 Voeding

 Figuur 3. Thermablate  EAS  TCU Voeding (REF  . Nr. 23001)

De Voedingseenheid(  REF  . Nr. 23001) zet 120-220V ACom in 24 V DC  voor de TCU.  Het 
wordt geleverd met een netsnoer dat aan ziekenhuisnormen voldoet. 

1.4 TCU Houder

 Figuur 4. Thermablate  EAS  TCU Houder (REF  . Nr. 24001)

De Houder (  REF  . Nr. 24001) die bij het Thermablate  EAS  apparaat wordt geleverd, is 
een stabiele steun die het TCU in horizontale positie houdt tijdens de opwarmingscyclus 
cyclus van het systeem.  Het biedt ook een sanitaire rust wanneer het apparaat niet in 
gebruik is. 
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1.5 Draagtas

 Figuur 5. Thermablate  EAS  Draagtas (REF  . Nr. 25001)

 De Thermablate  EAS  TCU Kit wordt geleverd in een draagtas 
( REF  . Nr. 25.001) om het transport, de behandeling en opslag te vergemakkelijken.  
Deze TCU Kit (  REF  . Nr. 22101) bestaat uit de TCU, de voedingseenheid, houder, en 
draagtas.
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2. WERKINGSPRINCIPES 

De ablatie warmtebron van het Thermablate  EAS  systeem is de behandelingsvloeistof, 

die wordt geleverd binnen in het membraan van het wegwerppatroon. Dit diafragma, 

omgeven door een aluminium schild, wordt in de verwarmingskamer van de TCU 

ingebracht. Zodra de behandelingsvloeistof is verwarmd tot ongeveer 173° C, wordt de 

ballon in de baarmoederholte ingebracht. De arts start de formele ablatiebehandeling 

door de behandeling knopknop in handen te nemen. Met behulp van een regelbare 

pneumatische druk, initieel ngeveer 220 mmHg, wordt de behandelingsvloeistof in de 

ballon geduwd. De behandelingsvloeistof koelt tijdens haar weg door de katheter en 

in de ballon af tot ongeveer 150° C. De temperatuur bij het baarmoederslijmvlies in de 

baarmoeder modellen is ongeveer 100° C.

 Tijdens de behandeling voert de TCU een reeks van overdruk- en onderdrukcycli uit om de 

temperatuur van de vloeistof in de ballon te homogeniseren. Dit zorgt voor een uniforme 

endometriale hermodellering over het grootste deel van het baarmoederslijmvlies.  

De totale behandeling neemt minder dan 3 minuten in beslag, waarbij een nominale 

behandelingsdiepte van 4-5 mm wordt bereikt. 



Gebruikershandleiding

7

3. VEILIGHEIDSINFORMATIE
3.1 AANWIJZINGEN voor  GEBRUIK 

Het Thermablate  EAS  Systeem is een thermisch ablatie apparaat bedoeld om het 
baarmoederslijmvlies van de baarmoeder te verwijderen bij vrouwen die lijden aan 
extreem uterien bloeden te wijten aan goedaardige oorzaken en bij wie de wens tot 
zwangerschap voorbij is. 

3.2 KEUZE VAN PATIËNTEN
Overmatig uterien bloeden kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan 
onderliggende problemen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, endometriumkanker, 
myomen, poliepen, en drugs. Patiënten moeten altijd worden geëvalueerd om te 
bepalen of er onderliggende oorzaken voor hun buitensporig uterien bloeden zijn, 
voordat een behandeling optie wordt opgestart. The patient selection criteria are:
De patiënt selectiecriteria zijn:
• Gedocumenteerde diagnose van overmatig uterien bloeden zonder onderliggende 
oorzaken
• Afgesloten wens op zwangerschap
• Pre-menopauzaal
• Normale baarmoederholte met sonde tussen de 8 cm en 12 cm, inclusief
• Normaal uitstrijkje en endometrium biopsie
• Afwezigheid van elke van de contra-indicaties hieronder.

3.3 CONTRA-INDICATIES
Het apparaat is gecontra-indiceerd voor gebruik bij:
• Een patiënt met een baarmoeder sonde van minder dan 8 cm of groter dan 12 cm 
(extern ostium tot fundus)
• Een patiënt met een actieve bekkenontsteking
• Een patiënt met bekend of vermoedelijk endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) 
of pre-maligne veranderingen van het endometrium, zoals onopgelost complexe 
(adenomateuze) hyperplasie
• Een patiënt met een voorgeschiedenis van bekken maligniteit in de afgelopen 5 
jaar
• Een patiënt met submuceuze / intramurale myomen groter dan 3,0 cm, zodat de 
baarmoederholte aanzienlijk wordt vervormd
•  Een patiënt met  intracavitaire  laesies (type 0 of 1 myoom of poliepen van elke 
grootte) zoals gedocumenteerd door hysteroscopie  ,  contrast infusie sonohysterogram 
(CIS), of  MRI  uitgevoerd in de laatste 6 maanden. Ablatie kan worden uitgevoerd 
als poliep wordt verwijderd voorafgaand aan de procedure. 
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• Een patiënt met een septen baarmoeder
•  Een patiënt met een anatomische of pathologische toestand waarin zwakte van het 
myometrium zou kunnen bestaan, zoals anamnese van vorige klassieke keizersneden 
of  transmurale  myomectomie 
• Een patiënt met een lagere uterus segment keizersnede litteken dat een lineair 
littekendikte van minder dan 1 cm heeft
• Een patiënt die zwanger is of zwanger wil worden in de toekomst
• Een patiënt met een actieve genitale infectie van de urinewegen ten tijde van de 
procedure (bijv. cervicitis, vaginitis, endometritis, salpingitis, of cystitis)
• Een patiënt met een geplaatst spiraaltje (intra-uteriene apparaat)
• Een patiënt minder dan 6 maanden na de bevalling.

3.4  WAARSCHUWINGEN 

Verwijdering van het baarmoederslijmvlies met behulp van dit apparaat mag alleen 
uitgevoerd worden door medische professionals die ervaring hebben in het uitvoeren 
van procedures binnen de baarmoederholte, zoals spiraaltje inserties of dilatatie en 
curettage, en voldoende bekendheid met het Thermablate  EAS  systeem.
Lees alle richtlijnen, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen vóór gebruik. 
Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het gebruik van het Thermablate  EAS  
systeem. Het nalaten om deze instructies te volgen of om eventuele waarschuwingen 
of voorzorgsmaatregelen onder de aandacht te brengen, kan ernstig letsel tot gevolg 
hebben voor de patiënt en/of de gebruiker. 
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik bij vrouwen die niet wensen om nog 
kinderen te krijgen, omdat de kans op zwangerschap aanzienlijk wordt verminderd 
na toepassing van deze procedure.
Verwijdering van het baarmoederslijmvlies met behulp van het Thermablate  EAS  
systeem is geen sterilisatie procedure. Zwangerschap na ablatie kan gevaarlijk zijn 
voor zowel de moeder als de foetus. 
Verwijdering van het baarmoederslijmvlies procedures elimineren niet het potentieel 
voor endometriumhyperplasie of adenocarcinoom van het endometrium, en kan de 
arts belemmeren in het vermogen om dit op te sporen of een diagnose van een 
dergelijke pathologie te maken.
De Thermablate  EAS  Wegwerppatroon is voor eenmalig gebruik - niet 
hergebruiken, noch opnieuw steriliseren. 
Wees voorzichtig de baarmoederwand niet te perforeren tijdens dilatatie, sondering 
of curettage (indien uitgevoerd). Als een perforatie wordt vermoedt,  moet een 
hysteroscopie worden uitgevoerd. De procedure niet onmiddellijk inleiden als 
perforatie wordt bevestigd. 
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Als u vermoedt dat de behandelingsvloeistof uit de ballon lekt gedurende de 
behandeling, moet u de “POWER SWITCH” naar de “OFF” positie en vervolgens 
weer naar de stand “ON” zetten; dit dwingt de TCU om een vacuüm toe te passen 
om zo eventueel resterende vloeistof uit de ballon te verwijderen.  Trek de ballon 
alleen terug uit de patiënt wanneer het LCD-scherm van TCU aangeeft om dat te 
doen.  Plaats een sponsgaasje in de vagina voor het absorberen van vloeistof die 
daar eventueel verzameld is, en verwijder daarna het sponsje. Evalueer de patiënt 
op aanwijzingen voor thermische schade aan baarmoederhals, vagina en perineum.  
Instrueer de patiënt over mogelijke tekenen of symptomen van thermische schade 
aan darmen of blaas. 
De Thermablate  EAS  TCU, wegwerppatroon, voeding en TCU zijn stand ontworpen als 
een systeem. Voor goede functie, nooit andere onderdelen gebruiken in samenhang 
met het Thermablate  EAS  apparaat. 
Na elk gebruik, de TCU reinigingsprocedure nauwgezet volgen.
HERHAALDE BALLON ABLATIES  ZIJN  GECONTRA-INDICEERD 
 Als de endometrium holte na enige vorm van verwijdering van het baarmoederslijmvlies 
naar alle waarschijnlijkheid vervormd is, niet proberen om de  ablatie met 
Thermablate  EAS te herhalen . Patiënten die na een thermische ballon ablatie 
verdere behandeling nodig hebben,  moeten medisch worden behandeld, door 
resectoscopische verwijdering van het baarmoederslijmvlies, of door hysterectomie. 
Herhaalde resectoscopische ablatie / resectie. Herhaalde resectoscopische ablatie / 
resectie dient alleen te worden uitgevoerd door ervaren hysteroscopists aangezien 
de complicaties ernstig kunnen zijn.  

 3.5 POTENTIËLE  BIJWERKINGEN 
 De volgende bijwerkingen zijn mogelijk in verband met verwijdering van het baar  
 moederslijmvlies:
 • Bekken kramp   
 • Misselijkheid en braken
 • Perforatie van de baarmoeder 
 • Scheuring van de baarmoeder 
 • Thermische schade aan aangrenzende weefsels/organen 
 • Ontsnappen van verwarmde vloeistof in de baarmoederhals, vagina, of eileiders  
 • Infectie 
 • Postablatieve eileiders sterilisatie syndroom (PATSS)
 •  Haematometra.
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  3.6 PATIËNT COUNSELLING
Zoals bij elke procedure, moet de arts de risico’s, voordelen en alternatieven met 
de patiënt bespreken, voorafgaand aan het uitvoeren van verwijdering van het 
baarmoederslijmvlies.  
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik bij vrouwen die niet wensen om nog 
kinderen te krijgen, omdat de kans op zwangerschap aanzienlijk wordt verminderd na 
toepassing van deze procedure. Patiënten in de vruchtbare leeftijd dienen te worden 
geadviseerd dat de verwijdering van het baarmoederslijmvlies geen sterilisatie 
procedure is en dienen  van een geschikte methode van geboorteregeling te 
worden voorzien.  Deze patiënten moeten worden gewaarschuwd over de mogelijke 
complicaties die kunnen ontstaan als ze zwanger zouden worden. 
 Vaginale afscheiding wordt vaak ervaren tijdens de eerste paar dagen na de ablatie 
en kan zo lang als een paar weken duren.  In het algemeen, wordt deze afscheiding 
beschreven als: bloedig gedurende de eerste paar dagen;  serosanguineus  voor 
ongeveer een week, daarna overvloedig en daarna waterig.  Overmatige pijn, 
zware bloedingen, slecht ruikende  afscheiding of koorts moet aan de arts worden 
gemeld. 

3.7 VOORBEREIDING VAN DE PATIËNT
Aangepaste steriele techniek moet worden gebruikt om de patiënt voor te bereiden.
 Na beoordeling van de arts, kan verdunning van het endometrium worden 
uitgevoerd, ofwel met hormonale middelen die voorafgaand aan de behandeling 
worden toegediend, door de timing van de behandeling bij het begin van de 
proliferatieve fase van de menstruele cyclus, of door een curettage uitgevoerd 
onmiddellijk voorafgaand aan de procedure.  Het wordt aanbevolen een niet-
steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) toe te dienen ten minste een uur 
voorafgaand aan de procedure.  Antibiotica kunnen worden voorgeschreven als de 
arts dat wenselijk acht. 
Anesthesie kan worden toegediend als een paracervicale of intracervical blok, 
intraveneuze sedatie, of licht algemene verdoving naar goeddunken van de arts.

3.8  RECOMMENDED PRE-TREATMENT OF ENDOMETRIUM
• Orale anticonceptiva (Aanbevolen voor minstens 24 dagen tot dag van de 
behandeling)
• NuvaRing ®
• Timing van de menstruele cyclus
• Zuigcurettage (indien nodig)
• GnRH-analogen minimaal vier weken is alleen aanbevolen voor patiënten met een 
uterus sonde ≥ 10 cm 
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4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
4.1 SET-UP

1.  Controleer of de volgende items aanwezig zijn met het Thermablate  
EAS  apparaat
• Een (1) steriel wegwerppatroon (voor eenmalig gebruik) 
• Een (1) behandelingscontrole eenheid (TCU)
• Een (1) universele voedingseenheid
• Een (1) netsnoer (aangepast aan de plaatselijke AC stopcontacten)
• Een (1) TCU houder.

 2. Plaats de TCU in de houder

 3. Controleer dat de “POWER SWITCH” in de “OFF” positie staat. 

4. Sluit de TCU op de voeding aan. Steek het netsnoer in zowel de voeding en het  
stopcontact. Zorg ervoor dat alle aansluitingen stevig zijn aangesloten. 

4,2 OPENEN  EN  INSTALLATIE VAN HET THERMABLATE  EAS  STERIELE    
      WEGWERPPATROON 

1. Het wegwerppatroon bevindt zich in een steriele zak (tas gemaakt van heldere 
film en Tyvek vliezen).  ALLEEN DE INHOUD VAN DE STERIELE ZAK IS  IN STERIELE 
TOESTAND GELEVERD.  De steriele zak zit in een buis met een deksel. De buis zit in 
een plastic vacuümzak ontworpen om opengetrokken te worden.  De plastic zak zit 
in een kartonnen doos. 

2.  Controleer de vervaldatum.  GEBRUIK GEEN wegwerppatroon als de vervaldatum 
is overschreden.

3. Open de kartonnen doos. 

4. Neem de plastic vacuüm zak uit de kartonnen doos. 

5. Controleer of het vacuüm intact is. Indien niet, het wegwerppatroon NIET 
GEBRUIKEN. Maar neem een ander wegwerppatroon. 

6. Trek de plastic vacuümzak open. 

7. Neem de buis uit de folie vacuümzak. 

8. Verwijder het deksel met het “OPEN AAN DEZE KANT” etiket van de buis. 
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9.  Verwijder de steriele zak. GEBRUIK het wegwerppatroon NIET als de steriele zak 
geopend of beschadigd is. Trek de steriele zak open en neem het patroon eruit met 
behulp van de standaard aseptische techniek. 

10.  Installeer het wegwerppatroon in de TCU, door het afstemmen van de 2 pennen 
op het patroon met de 2 sleuven in de TCU, en draai met de klok mee, zoals in de 
afbeelding hieronder. Zorg ervoor dat “This Side Up” en de leidmarkeringen zichtbaar 
zijn aan de bovenzijde van de katheter.  Laat het deksel op de plastic ballon. 

Figuur 6. Installatie van het wegwerppatroon

4.3 OPWARMEN
1. Draai de “POWER SWITCH” op de “ON” positie; het LCD-scherm toont het volgende 
bericht: 

Beide LED’s moeten UIT zijn (kijk rechts onder in de hoek van de LCD). 
(Als het aantal resterende behandelingen vooraleer onderhoud nodig is, minder dan 
50 bedraagt, zal de TCU een piepend geluid laten horen en het LCD-scherm  het 
volgende bericht gedurende 10 seconden laten zien:

waar “X” het aantal resterende toepassingen is van de TCU.)
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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. Het apparaat voert automatisch een zelftest uit, en, indien er geen 
technische problemen, wordt het oorspronkelijke bericht vervangen door 
het volgende bericht: 

 (Als de TCU een technisch probleem ontdekt, zal het een fout nummer weergegeven 
op het LCD-scherm. Zie pagina  2  4  ,  “  7. Foutberichten en probleemoplossing  “.)  
3. Het volgende bericht wordt daarna weergegeven: 

waar “XXX” de gemeten temperatuur is van de behandelingsvloeistof.

De “Verwarming” LED gaat branden, wat aangeeft dat de voorverwarming van de 
behandelingsvloeistof is begonnen. Het “Ready” lampje moet uit zijn. 
Voordat de TCU het “KLAAR VOOR DE BEHANDELING”  bericht geeft, voert het een 
lektest uit.  Als deze test niet slaagt (“FOUT # 19 op de LCD), draait u de “POWER 
SWITCH” naar de “OFF” positie, en controleert of: 

1. Het wegwerppatroon correct is geïnstalleerd in de TCU en

2. Geen vloeistof lekt uit het wegwerppatroon, met name uit de ballon.

 In het geval het lekkende wegwerppatroon geen behandelingsvloeistof heeft 
gemorst in de TCU, vervang het door een nieuwe. WEES EXTRA VOORZICHTING, 
HET METALEN DEEL VAN HET WEGWERPPATROON  KAN  ZEER  HEET ZIJN. 

 Draai de “POWER SWITCH” terug naar de positie “ON”.   Wacht totdat de TCU de 
“KLAAR VOOR DE BEHANDELING” modus bereikt. 

Als er behandelingsvloeistof gelekt is in de TCU, zal het moeten worden 
gerepareerd.
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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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4.4 VOORBEREIDING VAN DE PATIËNT

1. Voorzie de patiënt van adequate pijnstilling.
2.   Tijdens en/of voorafgaand aan de opwarming van de behandelingsvloeistof, 
kan de voorbereiding van de patiënt worden uitgevoerd.  Geschikte steriele 
techniek voor vaginale/cervicale voorbereiding dient te worden gebruikt.  

4.5  BEHANDELING 
Na ongeveer 8 tot 12 minuten, zal het LCD “KLAAR VOOR BEHANDELING” 
tonen (zie hieronder) en de TCU zal biepen, wat aangeeft dat de vloeistof 
is verwarmd tot behandelingstemperatuur (ongeveer 173 ° C) en de 
behandelingsprocedure kan worden gestart. Het “Verwarming” lampje 
gaat uit en het “Ready” lampje gaat branden.  Het LCD-scherm toont: 
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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.  

 

BERICHT
 Als het systeem niet gebruikt wordt, zal de behandelingstemperatuur gedurende 

35 minuten worden gehandhaafd . Na deze periode wordt het systeem automatisch 
uitgeschakeld. Om de opwarming te hervatten, draait u de "POWER SWITCH" naar de 

"OFF" positie, en opnieuw naar "ON" om het proces opnieuw te starten. 
 Het wegwerppatroon mag niet worden gebruikt als deze meer dan twee keer is 

opgewarmd 
 en afgekoeld of voor meer dan 2 uur werd blootgesteld aan de omgevingslucht. 

WAARSCHUWING 

 ALS DE BALLONG NIET GEHEEL LEEG IS  EN  VLOEISTOF  EN  / OF  GAS  TE ZIEN IS IN 
DE BALLON TIJDENS DE "KLAAR VOOR DE BEHANDELING" STAAT, GA DAN NIET VERDER 

MET DE BEHANDELING. Draai in plaats daarvan de "POWER SWITCH" naar de "OFF" 
positie, vervang het wegwerppatroon, en start het proces opnieuw. 

WAARSCHUWING 

 ALS HET DEKSEL VAN DE BALLON NIET GEMAKKELIJK VAN DE BALLON KAN 
VERWIJDERD WORDEN, OMDAT ER DRUK IS IN DE BALLON, VERWIJDER HET 

PATROON NIET VAN DE TCU. Maar draai de "POWER SWITCH" naar de "OFF" positie 
en en laat de  TCU en het patroon bij elkaar tot het deksel gemakkelijk kan worden 

verwijderd. Maak het patroon voorzichtig los van de TCU, controleer of er geen vloeistof 
lekt uit de TCU, vervang het wegwerppatroon, en start het proces opnieuw. 
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1. Onderzoek het bekken om de positie van de baarmoeder te bevestigen.
2. Voeg het speculum in.
3. Pas het tenaculum toe.
4. Meet de lengte van de sonde van de baarmoeder, van het externe ostium tot de 
fundus met behulp van een baarmoeder sonde. Bevestig dat de meting tussen de 
acht (8) en twaalf (12) cm is. 
5.  Gebruik dilatatoren om de baarmoederhals geleidelijk dilateren tot zeven (7) 
mm. Dilatatoren moet gemakkelijk door de baarmoederhals gaan met minimaal 
ongemak voor de patiënt. Dilatatoren mogen niet worden verder dan de vooraf 
bepaalde uteriene diepte worden aangebracht. 
6. GnRH-analogen minimaal vier weken is alleen aanbevolen voor patiënten met 
een uterus sonde ≥ 10 cm

Hysteroscopie moet beide tubal ostia duidelijk uitwijzen voordat u verder 
gaat met de behandeling. Als uitzetting van de baarmoeder tijdens 
hysteroscopie kan niet worden gehandhaafd, is het mogelijk dat de 
baarmoeder geperforeerd is en mag de behandeling niet doorgaan. 
 Als de hysteroscopie een overdreven dikke baarmoederslijmvlies toont, kan 
een zachte curettage van de baarmoeder worden uitgevoerd. Een tweede 
hysteroscopie moet onmiddellijk na de curettage worden uitgevoerd om 
ervoor te zorgen dat de curettage geen perforatie van de baarmoeder 
heeft veroorzaakt. 

7. U kunt ook echografische controle doorvoeren tijdens de behandeling om de 
juiste ballon positie binnen de baarmoederholte te bepalen.
8.  Schuif het balondeksel van de ballon. GOOI HET DEKSEL NIET WEG. Verwijder 
het Thermablate  EAS  systeem van de TCU Stand. 
9.  Schuif de Thermablate ballon langzaam in tot ballontip de fundus raakt. Tik met 
de tip van de katheter zachtjes tegen de fundus om de plaatsing van de katheter in 
de baarmoeder te bevestigen. 
10.  Zorg ervoor dat de diepte-markering op de ballon katheter overeen komt met 
de eerder opgenomen sondemeting. Als er een verschil van meer dan 1 cm is tussen 

 LET OP 
 Patiënten met een acuut voorwaarts of achterwaards gedraaide baarmoeder, of een vaste 

baarmoeder (bijvoorbeeld als gevolg van aanzienlijke endometriose of adhesies), of die 
vroeger uteriene operaties hebben gehad, lopen een verhoogd risico. Bijzondere aandacht 

moet worden besteed aan de draaiing van de baarmoeder sonde, baarmoederhals-
dilatator en de Thermablate katheter tijdens het inbrengen. 
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Beide LED’s gaan uit.

12. Na 15 seconden, als de TCU de system check heeft doorstaan, zal de eigenlijke 
behandeling starten, en het LCD-scherm laat het volgende bericht zien:

Kort daarna gevolgd door:

waar: “X” het teken (+ of -) voor positieve of negatieve druk is
“YYY” de actuele druk die wordt bereikt tijdens de procedure (mmHg)
“Z: ZZ” resterende tijd van de behandeling (min: sec).

Als het systeem faalt, zal de TCU een alarm geven en stoppen met werken. 
In dit geval, zet u de “POWER SWITCH” naar de “OFF” positie, verwijder 
het wegwerppatroon van de patiënt, en controleer of: 

1. het wegwerppatroon correct werd geïnstalleerd in de TCU en;

2. er geen vloeistof lekt uit het wegwerppatroon, met name uit de ballon.
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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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de sondemeting en de diepte-markering op het patroon, is een herhaling van de 
hysteroscopie aangewezen. 
11.  Activeer de behandeling door de knop van het toestel 5 seconden ingedrukt te 
houden. Na het horen van vijf (5) korte en een (1) lange biepjes zal de behandeling, 
automatisch beginnen. De vinger kan nu van de knop worden genomen. Het LCD-
scherm toont het volgende bericht: 
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In het geval het lekkende wegwerppatroon geen behandelingsvloeistof 
heeft gemorst in de TCU, vervang het door een nieuwe. WEES EXTRA 
VOORZICHTING, HET METALEN DEEL VAN HET WEGWERPPATROON  KAN  
ZEER  HEET ZIJN.    

Draai de “POWER SWITCH” terug naar de positie “ON” en volg de instructies 
tot de system check is bereikt.

Als er behandelingsvloeistof  gelekt is in de TCU, zal het moeten worden 
gerepareerd.

13. Als de ballon zich zet, kan de druk op de katheter iets dalen 
 (Tot 0,5 cm is normaal). Duw de katheter tijdens de behandeling niet naar voor. 

14. Blijf op het LCD-scherm letten want de TCU voert nog automatisch systeem 
controles door en beëindigt de behandeling cyclus.
Automatische werking van het systeem blaast de ballon op, regelt de druk, en 
pulseert de behandelingsvloeistof, handhaaft de uniforme temperatuur in de ballon.  
Gedurende deze tijd, is de pomp duidelijk hoorbaar. Dit is geen defect - het is een 
onderdeel van de normale werking van het apparaat. 

 LET OP 
 Op geen enkel moment tijdens de behandeling mag de katheter verder gaan dan 

de vooraf bepaalde sondelengte. Mocht dit gebeuren, breek de procedure af door de 
stroom uit te schakelen en zet het vervolgens weer aan. Wacht tot het bericht: “EINDE 

V: XXml  Verwijder Ballon” op het LCD-scherm verschijnt en verwijder langzaam de 
Thermablate katheter uit de baarmoeder. Voer hysteroscopie uit om ervoor te zorgen dat 

de baarmoeder niet geperforeerd is geweest. 

LET OP

IN HET GEVAL VAN STROOMONDERBREKING TIJDENS DE BEHANDELING
Als de stroom uitvalt tijdens de behandeling, wacht dertig (30) seconden. Indien er na 
deze 30 seconden periode, nog steeds geen stroom is, de ballon snel maar voorzichtig 
terugtrekken, omdat er nog steeds vloeistof kan zitten in de ballon.  Draai de “POWER 

SWITCH” naar de “OFF” positie, en ga vervolgens naar de sectie  “Nabehandeling” 
hieronder.

Als de stroom weerkeert binnen deze 30-seconden periode, DE BALLON NIET 
TERUGTREKKEN. De TCU zal automatisch Herkennen dat de “vorige” behandeling niet 
correct werd afgewerkt en zal overgaan tot actief intrekken van de vloeistof uit de ballon.
VERWIJDER DE BALLON PAS UIT DE BAARMOEDER NA DE  “EINDE V: XX ml 

Verwijder Ballon” verschijnt op het LCD scherm .
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ONDERBREKING / BEËINDIGING VAN DE BEHANDELING
INDIEN ONDERBREKING/BEËINDIGING VAN DE BEHANDELING VEREIST 
IS OF INDIEN LEKKENDE VLOEISTOF WORDT OPGEMERKT IN DE 
BAARMOEDERHALS, VERWIJDER DE BALLON NIET ONMIDDELLIJK UIT 
DE BAARMOEDER. Schakel eerst de stroom uit op de TCU. Schakel dan 
de TCU weer aan. Dan zal de TCU automatisch herkennen dat de “vorige” 
behandeling niet correct is afgelopen. De TCU zal dan overgaan tot het 
actief intrekken van de vloeistof uit de ballon. 

VERWIJDER DE BALLON PAS UIT DE BAARMOEDER NA HET  “EINDE V: XX 
ml Verwijder Ballon” BERICHT VERSCHIJNT OP het LCD scherm. 

WAARSCHUWING
Als de TCU stuit op een technisch probleem tijdens de procedure, zal zij een “behandeling 

heeft gefaald” bericht tonen.  
VERWIJDER DE BALLON PAS UIT DE BAARMOEDER NA HET  “EINDE V: XX ml 

Verwijder Ballon” BERICHT VERSCHIJNT OP HET LCD scherm.
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Als er geen problemen worden aangetroffen, verloopt de behandeling verder als 
volgt.

15. Na voltooiing van de cyclus, toont de LCD het volgende bericht:

16. Na 10  seconden van deflatie tijd toont het LCD-scherm het volgende 

bericht: 

waar “XX” de geschatte baarmoeder volume is.

Dit bericht geeft aan dat de behandeling volledig is en dat de ballon kan worden 
uitgetrokken.  Trek de ballon voorzichtig uit de baarmoeder. PLAATS HET 
BALLONDEKSEL TERUG OP DE BALLON. 

4.6  NABEHANDELING 

 1.  Plaats de TCU in de TCU houder. 
 2.  Na 50 seconden, biept de TCU en de LCD toont afwisselend 
 de 2 volgende berichten, continu: 
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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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3. Draai de “POWER SWITCH” in de “OFF” positie. 
4. Verwijder wegwerppatroon van TCU. 
5. Schuif het wegwerppatroon terug in de originele tube BALLON EINDE 
EERST (zodat het hete metalen uiteinde van de patroon in de richting 
wijst van het met metaal versterkte dop) en dek af met de dop. Laat 
het afkoelen, en gooi het in de biohazard-gelabelde container of per 
voorzieningsbeleid. 

6. Na de behandeling wordt hysteroscopie aanbevolen.
7. Herhaalde ballon ablatie is gecontra-indiceerd.

WAARSCHUWING
 Het wegwerppatroon IS  HEET  en moet worden verwijderd uit de TCU  en zorgvuldig  

terug in de buis geplaatst. 

WAARSCHUWING
Het wegwerppatroon is slechts EENMALIG te gebruiken. Niet opnieuw te gebruiken, want 

dit kan resulteren in ernstige verwondingen aan de patiënt en/of de gebruiker. 
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5.  REINIGING, ONDERHOUD  , OPSLAG  EN  TRANSPORT 
5.1 Reinigen

Na elk gebruik, moet de TCU worden gereinigd volgens de volgende gevalideerde 
infectiecontrole procedure.

1. De buitenkant van de TCU behuizing met warm water en een zachte borstel 
afvegen totdat er geen aangekoekt vuil kan worden bemerkt. 

2. Vervolgens veeg de buitenkant van de TCU behuizing met warm water en een 
schone doek. 

3. Desinfecteer de buitenkant van de TCU behuizing met een schoon doekje en 
50% -IPA/water oplossing. 

5.2 Onderhoud
Er zijn geen onderhoudsbehoevende onderdelen in de TCU.  
Door het openen van het apparaat vervalt de garantie. 

5.3 Opslag en Vervoer
1. Bewaar de TCU in de draagtas. De opslag temperatuur moet beneden 
50°C blijven. 

2. Berg wegwerppatroon op in een droge plaats bij kamertemperatuur. 

3. Voor milieu-omstandigheden bij opslag en transport, zie het label met 
grafische voorstellingen en technische specificaties in onderstaande 
tabel. 

 LET OP 
 Dit apparaat bevat elektronische onderdelen.  Vermijd onderdompelen, afspuiten  of het 

gebruik van overtollige vloeistof. 
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6.  TECHNISCHE INFORMATIE 
 6.1.   Technische specificaties 
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 6.  TECHNISCHE INFORMATIE  
 6.1.   Technische specificaties  

Item Specificatie 

Temperatuur van de 
behandelingsvloeistof 
tijdens ablatie 

 Aanvankelijk: ca. 150 ° C; Uiteindelijk.: ca. 110 ° 
C  

Behandelingsdruk 220 mmHg 
Opwarmtijd Maximaal 20 minuten 
Duur van de 
behandeling Minder dan 3 minuten 

Maximale stand-by tijd in 
"Ready" staat 35 minuten 

Vereist 
ingangsvermogen van 
de gestabiliseerde 
voeding 

 In  Noord-Amerika  : AC 104 tot 127 V  rms  (60Hz 
nominaal),  
 Europa  : AC 207 tot 253 V  rms  (50 Hz nominaal)  

Uitgangsvermogen van 
de gestabiliseerde 
voeding 

24 volt, 5,5 ampère 

Omgevingscondities 
voor gebruik  

•  Temperatuur tussen de  +10°C  en  +40°C  .  
•  Vochtigheid tussen  15%  en  70%  .  
•  Atmosferische druk ligt tussen  +690 HPa  
 en  +1060 HPa  .  

Omgevingsvoorwaarden 
voor opslag en vervoer  

  
•  Temperatuur tussen de  -25°C  en  +50°C  .  
•  Vochtigheid tussen  10%  en  90%  .  
•  Atmosferische druk ligt tussen  +500 HPa  
 en  +1060 HPa  .  

Behandeling Breekbaar - Medische apparatuur 

Levensduur apparaat Software vereist onderhoud fabrikant na 600 
procedures. 

Lengte 27,1 cm 
(10.7in) 

Breedte 8,9 cm 
(3.5in) TCU 

Hoogte 10,5 cm 
(4.13in) 

Totale lengte 31,3 cm 
(12.3in) 

Connector 
Hoogte 

5,5 cm 
(2.2in) 

Fysieke afmetingen 

Wegwerppatroon 

Connector 5,5 cm 

Connector 5,5 cm
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6.2. Normen

Het Thermablate  EAS  apparaat voldoet aan: 

•  CAN /  CSA  C22.2 nr. 601.1-M90 (met supplement 1:1994 & Wijziging 2:1998) 
Medische elektrische toestellen, 
 Deel 1, Algemene eisen voor de veiligheid. 
Referentie document:
IEC601-1:1988 (Met Wijziging 1:1991 & Wijziging 2:1995) Medische elektrische 
toestellen, Deel 1, Algemene eisen voor de veiligheid. 
•  IEC60601-1-2: 2001, IEC60601-1-2: 1993 Medische richtlijn emissie en immuniteit 
standard. 

NOTE: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in een woonomgeving
De emissie en immuniteit beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te 
bieden tegen schadelijke interferentie in een typisch medische omgevingsinstallatie.  
Het apparaat genereert en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet 
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze instructies, kan schadelijke 
interferentie ontstaan met andere apparaten in de buurt.  Echter, er is geen garantie 
dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie.  Als dit apparaat 
schadelijke interferentie met andere apparaten veroorzaakt, die kan worden bepaald 
door het apparaat te draaien en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te 
proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen: 
• Draaien of verplaatsen van het ontvangende apparaat.
• Vergroten van de afstand tussen de apparaten.
• Het apparaat aansluiten aan een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop 
het/de andere appara(a)t(en) is (zijn) aangesloten.
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Item Specificatie 

Breedte (2.2in)   

Insteeklengte 

12 cm 
(4.72in) 
Van het 
inbrengstop 
naar de punt 
ballon, 
maximaal. 

TCU 830g (1 lb 13oz) Gewicht Wegwerppatroon 110g (4oz) 
 
 
 6.2.   Normen  

 Het Thermablate  EAS  apparaat voldoet aan:  

•  CAN /  CSA  C22.2 nr. 601.1-M90 (met supplement 1:1994 & 
Wijziging 2:1998) Medische elektrische toestellen,  
 Deel 1, Algemene eisen voor de veiligheid.  
Referentie document: 
IEC601-1:1988 (Met Wijziging 1:1991 & Wijziging 2:1995) 
Medische elektrische toestellen, Deel 1, Algemene eisen voor de 
veiligheid.  

•  IEC60601-1-2: 2001, IEC60601-1-2: 1993 Medische richtlijn 
emissie en immuniteit standard.  

 

NOTE: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in een 
woonomgeving.  

 De emissie en immuniteit beperkingen zijn bedoeld om redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een typisch 
medische omgevingsinstallatie.  Het apparaat genereert en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en 
gebruikt in overeenstemming met deze instructies, kan schadelijke 
interferentie ontstaan met andere apparaten in de buurt.  Echter, er is 
geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde 
installatie.  Als dit apparaat schadelijke interferentie met andere 
apparaten veroorzaakt, die kan worden bepaald door het apparaat te 
draaien en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te 
proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende 
maatregelen:  
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 7. FOUTMELDINGEN  EN  PROBLEMEN 
Zowel gedurende de opwarmings- als behandelingscycli, kan de TCU  een foutmelding 
geven op het LCD-scherm, als gevolg van hetzij een defect of verkeerd gebruik van het 
apparaat.  De volgende lijst toont de soorten fouten die het apparaat kan uitgeven, en de 
bijbehorende corrigerende maatregelen die dienen te worden genomen: 

WAARSCHUWING 
Als een van de volgende fouten optreedt tijdens de behandeling cyclus, wordt de 

behandeling als mislukt beschouwd.  Het is gecontra-indiceerd om 
 een patiënt opnieuw te behandelen met het Thermablate  EAS  apparaat, als onbedoelde 

verbrandingen kunnen optreden. Tenzij anders vermeld. 
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• Draaien of verplaatsen van het ontvangende apparaat. 
• Vergroten van de afstand tussen de apparaten. 
• Het apparaat aansluiten aan een stopcontact op een ander circuit 

dan dat waarop het/de andere appara(a)t(en) is (zijn) aangesloten. 
 7. FOUTMELDINGEN  EN  PROBLEMEN  

 Zowel gedurende de opwarmings- als behandelingscycli, kan de TCU  
een foutmelding geven op het LCD-scherm, als gevolg van hetzij een 
defect of verkeerd gebruik van het apparaat.  De volgende lijst toont de 
soorten fouten die het apparaat kan uitgeven, en de bijbehorende 
corrigerende maatregelen die dienen te worden genomen:  

 WAARSCHUWING  
 Als een van de volgende fouten optreedt tijdens de behandeling cyclus, 
wordt de behandeling als mislukt beschouwd.  Het is gecontra-indiceerd 

om  
 een patiënt opnieuw te behandelen met het Thermablate  EAS  

apparaat, als onbedoelde verbrandingen kunnen optreden. Tenzij 
anders vermeld.  

 

Foutnr. Hardwarestoring Corrigerende actie 
1 Omgevingstemperatuursensor 

fout (uitgang kortgesloten tot 
+5 V) 

Eenheid vereist reparatie.  

2 Omgevingstemperatuursensor 
fout (uitgang kortgesloten tot 
grond) 

Eenheid vereist reparatie.  

3 Omgevingstemperatuur is te 
hoog 

 Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  
• Zet TCU uit en wacht tot de kamer afgekoeld beneden 40°C of voer 

de behandeling uit in een met A/C uitgeruste kamer. 
• Het apparaat opnieuw opstarten en doorgaan met de behandeling 

zoals aangegeven.  

4 Vloeistoftemperatuur 
thermokoppel defect 

Eenheid vereist reparatie. 

5 Verwarmingstemperatuur 
thermokoppel defect 

Eenheid vereist reparatie. 

6 Verwarmingsverbinding defect Eenheid vereist reparatie. 
7 Verwarming oververhit • Schakel TCU uit. 

• Wacht tot 30-40 minuten. 
• Herstart TCU. 

8 Druksensor defect  Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  
Eenheid vereist reparatie. 
 Als de fout optreedt tijdens de behandelingscyclus  :  
• Wacht tot het toestel de vloeistof uit de ballon heeft teruggetrokken. 
• Trek de ballon alleen terug uit de patiënt wanneer de TCU aangeeft 

om dat te doen. 

9 Positieve overdruk • Wacht tot het toestel de vloeistof uit de ballon heeft teruggetrokken. 
• Trek de ballon alleen terug uit de patiënt wanneer de TCU aangeeft 

om dat te doen. 
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•  IEC60601-1-2: 2001, IEC60601-1-2: 1993 Medische richtlijn emissie en immuniteit standard.  

 

NOTE: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in een woonomgeving.  

 De emissie en immuniteit beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in een typisch medische omgevingsinstallatie.  Het apparaat genereert en kan radiofrequentie-
energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze instructies, kan 
schadelijke interferentie ontstaan met andere apparaten in de buurt.  Echter, er is geen garantie dat 
interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie.  Als dit apparaat schadelijke interferentie met 
andere apparaten veroorzaakt, die kan worden bepaald door het apparaat te draaien en uit te schakelen, 
wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende 
maatregelen:  

• Draaien of verplaatsen van het ontvangende apparaat. 
• Vergroten van de afstand tussen de apparaten. 
• Het apparaat aansluiten aan een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het/de andere 

appara(a)t(en) is (zijn) aangesloten. 
 7. FOUTMELDINGEN  EN  PROBLEMEN  

 Zowel gedurende de opwarmings- als behandelingscycli, kan de TCU  een foutmelding geven op het LCD-
scherm, als gevolg van hetzij een defect of verkeerd gebruik van het apparaat.  De volgende lijst toont de 
soorten fouten die het apparaat kan uitgeven, en de bijbehorende corrigerende maatregelen die dienen te 
worden genomen:  

 WAARSCHUWING  
 Als een van de volgende fouten optreedt tijdens de behandeling cyclus, wordt de behandeling als mislukt 

beschouwd.  Het is gecontra-indiceerd om  
 een patiënt opnieuw te behandelen met het Thermablate  EAS  apparaat, als onbedoelde verbrandingen 

kunnen optreden. Tenzij anders vermeld.  
 

Foutnr. Hardwarestoring Corrigerende actie 
1 Omgevingstemperatuursensor 

fout (uitgang kortgesloten tot 
+5 V) 

Eenheid vereist reparatie.  

2 Omgevingstemperatuursensor 
fout (uitgang kortgesloten tot 
grond) 

Eenheid vereist reparatie.  

3 Omgevingstemperatuur is te 
hoog 

 Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  
• Zet TCU uit en wacht tot de kamer afgekoeld beneden 40°C of voer 

de behandeling uit in een met A/C uitgeruste kamer. 
• Het apparaat opnieuw opstarten en doorgaan met de behandeling 

zoals aangegeven.  

4 Vloeistoftemperatuur 
thermokoppel defect 

Eenheid vereist reparatie. 

5 Verwarmingstemperatuur 
thermokoppel defect 

Eenheid vereist reparatie. 

6 Verwarmingsverbinding defect Eenheid vereist reparatie. 
7 Verwarming oververhit • Schakel TCU uit. 

• Wacht tot 30-40 minuten. 
• Herstart TCU. 

8 Druksensor defect  Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  
Eenheid vereist reparatie. 
 Als de fout optreedt tijdens de behandelingscyclus  :  
• Wacht tot het toestel de vloeistof uit de ballon heeft teruggetrokken. 
• Trek de ballon alleen terug uit de patiënt wanneer de TCU aangeeft 

om dat te doen. 

9 Positieve overdruk • Wacht tot het toestel de vloeistof uit de ballon heeft teruggetrokken. 
• Trek de ballon alleen terug uit de patiënt wanneer de TCU aangeeft 

om dat te doen. 
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Foutnr. Hardwarestoring Corrigerende actie 
10 Negatieve overdruk  Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  

Herstart het apparaat. 
 Als de fout optreedt nadat de behandeling cyclus is voltooid  :  
•   Verwijder de ballon NIET uit de patiënt.  Maar wel de TCU 

opnieuw opstarten.  
•  Als de fout opnieuw optreedt, de TCU uitschakelen en de ballon 

snel maar voorzichtig uittrekken omdat er nog steeds vloeistof kan 
zitten in de ballon  .  

• Als de fout zich NIET OPNIEUW voordoet, wacht op het toestel om 
de vloeistof uit de ballon te trekken, en verwijder de ballon van de 
patiënt alleen wanneer het apparaat aangeeft dit te doen. 

11 Pomp kan de test vacuüm 
waarde niet bereiken 

• Zet het toestel uit. 
• Zorg ervoor dat het patroon goed is geïnstalleerd in de TCU, en de 

O-Ring in goede staat is en goed is geïnstalleerd. 
• Herstart het apparaat. 
• Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, vervang de 

cartridge door een nieuwe, en herstart het toestel. 

12  ADC  kanaal 8 is niet geaard  Eenheid vereist reparatie. 
13 Temperatuur van de vloeistof 

stijgt niet monotoon  
Eenheid vereist reparatie. 

14 Overtijd voor VERWARMING 
status 

• Het apparaat opnieuw opstarten, ga met de behandeling door zoals 
aangegeven.  

•  Als de fout aanhoudt, vereist de unit reparatie  .  
15 Verkeerde richting van de 

luchtstroom tijdens de 
behandelingscycli 

Eenheid vereist reparatie. 

16 Niet in staat om vacuum te 
houden  

 Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  
• Zet het toestel uit. 
• Zorg ervoor dat het patroon goed is geïnstalleerd in de TCU, en de 

O-Ring in goede staat is en goed is geïnstalleerd. 
• Herstart het apparaat. 
• Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, vervang het 

patroon door een nieuwe, en herstart het toestel. 
 Als de fout optreedt nadat de behandeling cyclus is voltooid  :  
•  De TCU uitschakelen en de ballon snel maar voorzichtig uittrekken 

omdat er nog steeds vloeistof kan zitten in de ballon  .  
17 Niet in staat om vacuum te 

bereiken voor ballon lektests 
• Zet het toestel uit. 
• Zorg ervoor dat het patroon goed is geïnstalleerd in de TCU, en de 

O-Ring in goede staat is en goed is geïnstalleerd. 
• Herstart het apparaat. 
• Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, vervang het 

patroon met een nieuwe, en herstart het toestel. 
OPMERKING: Wanneer de tweede ballon lektest wordt uitgevoerd is 
de ballon al in de baarmoeder ingebracht, maar de feitelijke ablatie  
NOG  NIET begonnen.  Het is dus veilig om de behandeling opnieuw 
te proberen.  

18 Niet mogelijk vacuüm te 
bereiken en te houden tijdens 
verwijdering van 
vloeistofdruppels 

 De TCU uitschakelen en de ballon snel maar voorzichtig uittrekken 
omdat er nog steeds vloeistof kan zitten in de ballon  .  

19 Eerste lektest faalt  Mogelijk lek in de ballon. Vervang patroon door een nieuwe, en 
herstart het toestel.  
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Foutnr. Hardwarestoring Corrigerende actie 
10 Negatieve overdruk  Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  

Herstart het apparaat. 
 Als de fout optreedt nadat de behandeling cyclus is voltooid  :  
•   Verwijder de ballon NIET uit de patiënt.  Maar wel de TCU 

opnieuw opstarten.  
•  Als de fout opnieuw optreedt, de TCU uitschakelen en de ballon 

snel maar voorzichtig uittrekken omdat er nog steeds vloeistof kan 
zitten in de ballon  .  

• Als de fout zich NIET OPNIEUW voordoet, wacht op het toestel om 
de vloeistof uit de ballon te trekken, en verwijder de ballon van de 
patiënt alleen wanneer het apparaat aangeeft dit te doen. 

11 Pomp kan de test vacuüm 
waarde niet bereiken 

• Zet het toestel uit. 
• Zorg ervoor dat het patroon goed is geïnstalleerd in de TCU, en de 

O-Ring in goede staat is en goed is geïnstalleerd. 
• Herstart het apparaat. 
• Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, vervang de 

cartridge door een nieuwe, en herstart het toestel. 

12  ADC  kanaal 8 is niet geaard  Eenheid vereist reparatie. 
13 Temperatuur van de vloeistof 

stijgt niet monotoon  
Eenheid vereist reparatie. 

14 Overtijd voor VERWARMING 
status 

• Het apparaat opnieuw opstarten, ga met de behandeling door zoals 
aangegeven.  

•  Als de fout aanhoudt, vereist de unit reparatie  .  
15 Verkeerde richting van de 

luchtstroom tijdens de 
behandelingscycli 

Eenheid vereist reparatie. 

16 Niet in staat om vacuum te 
houden  

 Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  
• Zet het toestel uit. 
• Zorg ervoor dat het patroon goed is geïnstalleerd in de TCU, en de 

O-Ring in goede staat is en goed is geïnstalleerd. 
• Herstart het apparaat. 
• Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, vervang het 

patroon door een nieuwe, en herstart het toestel. 
 Als de fout optreedt nadat de behandeling cyclus is voltooid  :  
•  De TCU uitschakelen en de ballon snel maar voorzichtig uittrekken 

omdat er nog steeds vloeistof kan zitten in de ballon  .  
17 Niet in staat om vacuum te 

bereiken voor ballon lektests 
• Zet het toestel uit. 
• Zorg ervoor dat het patroon goed is geïnstalleerd in de TCU, en de 

O-Ring in goede staat is en goed is geïnstalleerd. 
• Herstart het apparaat. 
• Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, vervang het 

patroon met een nieuwe, en herstart het toestel. 
OPMERKING: Wanneer de tweede ballon lektest wordt uitgevoerd is 
de ballon al in de baarmoeder ingebracht, maar de feitelijke ablatie  
NOG  NIET begonnen.  Het is dus veilig om de behandeling opnieuw 
te proberen.  

18 Niet mogelijk vacuüm te 
bereiken en te houden tijdens 
verwijdering van 
vloeistofdruppels 

 De TCU uitschakelen en de ballon snel maar voorzichtig uittrekken 
omdat er nog steeds vloeistof kan zitten in de ballon  .  

19 Eerste lektest faalt  Mogelijk lek in de ballon. Vervang patroon door een nieuwe, en 
herstart het toestel.  

20 Tweede lektest faalt  Mogelijk lek in de ballon. Vervang patroon door een nieuwe, en 
herstart het toestel.  
OPMERKING: Wanneer deze ballon lektest wordt uitgevoerd is de 
ballon al in de baarmoeder ingebracht, maar de feitelijke ablatie  NOG  
NIET begonnen.  Het is dus veilig om de behandeling opnieuw te 
proberen.  

21 Vergelijkende lektest faalt  Mogelijk lek in de ballon. Vervang patroon door een nieuwe, en 
herstart het toestel.  
OPMERKING: Wanneer deze ballon lektest wordt uitgevoerd is de 
ballon al in de baarmoeder ingebracht, maar de feitelijke ablatie  NOG  
NIET begonnen.  Het is dus veilig om de behandeling opnieuw te 
proberen.  

22 Time-out voor het bereiken van 
positieve druk 

 Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  
• Wacht tot het toestel de vloeistof uit de ballon heeft teruggetrokken. 
• Trek de ballon alleen terug uit de patiënt wanneer de TCU aangeeft 

om dat te doen.  
 

24 Temperatuur van de vloeistof •  Herstart het apparaat.  Leidt de behandeling in zo gauw het toestel 
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Foutnr. Hardwarestoring Corrigerende actie 
20 Tweede lektest faalt  Mogelijk lek in de ballon. Vervang patroon door een nieuwe, en 

herstart het toestel.  
OPMERKING: Wanneer deze ballon lektest wordt uitgevoerd is de 
ballon al in de baarmoeder ingebracht, maar de feitelijke ablatie  NOG  
NIET begonnen.  Het is dus veilig om de behandeling opnieuw te 
proberen.  

21 Vergelijkende lektest faalt  Mogelijk lek in de ballon. Vervang patroon door een nieuwe, en 
herstart het toestel.  
OPMERKING: Wanneer deze ballon lektest wordt uitgevoerd is de 
ballon al in de baarmoeder ingebracht, maar de feitelijke ablatie  NOG  
NIET begonnen.  Het is dus veilig om de behandeling opnieuw te 
proberen.  

22 Time-out voor het bereiken van 
positieve druk 

 Als de fout optreedt voordat de behandelingscyclus begint  :  
• Wacht tot het toestel de vloeistof uit de ballon heeft teruggetrokken. 
• Trek de ballon alleen terug uit de patiënt wanneer de TCU aangeeft 

om dat te doen.  
 

24 Temperatuur van de vloeistof 
is te laag 

•  Herstart het apparaat.  Leidt de behandeling in zo gauw het toestel 
het "Ready for Treatment" bericht geeft.  

• Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, vervang het patroon 
met een nieuwe, en herstart het toestel. 

25 Temperatuur van de vloeistof 
is te hoog 

• Zet het toestel uit.   
• Verwijder voorzichtig het patroon uit de TCU en laat het afkoelen voor 

30-40 minuten.   
• Installeer het patroon terug in TCU. 
• Het apparaat opnieuw opstarten en start de behandeling zodra het 

toestel het "Klaar voor de behandeling" bericht geeft. 
• Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, vervang het patroon 

met een nieuwe, en herstart het toestel. 
26  Afgelezen waarde van  RAM  

cel niet overeen met de 
opgeslagen waarde  

Eenheid vereist reparatie. 

27 Data stack overflow Eenheid vereist reparatie. 
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8. BEPERKTE GARANTIE
IDOMAN Teoranta  garandeert de oorspronkelijke koper dat de  Thermablate ™  EAS  
™ TCU  en alle meegeleverde accessoires voorzien (gezamenlijk, de  “Thermablate”)  
vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap voor twee (2) jaar vanaf de datum 
van de oorspronkelijke aankoopdatum van een door Idoman Teoranta erkende leverancier. 
Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. Als de Thermablate defect raakt tijdens de 
garantieperiode, zal voor de koper het enige en exclusieve middel ter verhelping en 
voor Idoman Teoranta de enige verplichting zijn (naar keuze van Idoman Teoranta): het 
herstellen van de Thermablate om te voldoen aan de specificaties ervan; het vervangen 
van de Thermablate met een vergelijkbaar product; of de restitutie aan de koper van de 
oorspronkelijke koopprijs die voor de Thermablate is betaald. Gerepareerde of vervangen 
producten of onderdelen kunnen nieuw zijn of gereviseerd, en zijn onderhevig aan 
deze beperkte garantie tot het einde van de oorspronkelijke garantieperiode. Voor het 
verkrijgen van service onder de garantie, moet de koper: contact opnemen met Idoman 
Teoranta tijdens de garantieperiode; Idoman Board een gedateerd bewijs van aankoop 
aanbieden van een door Idoman Teoranta erkende wederverkoper, en de Thermablate 
naar Idoman Teoranta verzenden met een voorafbetaalde levering en deugdelijk verpakt 
voor een veilige verzending. De koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten. Deze 
garantie is niet van toepassing indien het gebrek of storing in de Thermablate werd 
veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing, ongeautoriseerde poging tot openen, repareren 
of aanpassen van de Thermablate, het gebruik van de Thermablate met accessoires 
of andere producten die niet zijn geautoriseerd door Idoman Teoranta, of een andere 
oorzaak dan het beoogde normale gebruik van de Thermablate. Werk niet onder de 
garantie wordt berekend aan het minimale reparatie-tarief van kracht op het moment dat 
de Thermablate wordt teruggegeven aan Idoman Teoranta, herstellingen omvatten een 
volledige functionele test met behulp van testarmaturen van de fabriek. 

UITSLUITINGEN: IN DE  VOLLE  OMVANG TOEGESTAAN DOOR DE WET,  IS DEZE 
GARANTIE VOOR DE KOPER HET ENIGE  EN  EXCLUSIVE VERHAAL,  EN  ZIJN ER 
GEEN ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN OF WAARBORGEN VAN WELKE AARD 
OOK VAN TOEPASSING OF WETTELIJK, GESCHREVEN,  MONDELING  , EXPLICIET OF 
IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN 
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES, KWALITEIT 
OF DUURZAAMHEID,  DIE ALLE  WORDEN   AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL IDOMAN 
TEORANTA AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, BUITENGEWONE, INDIRECTE 
OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, 
SCHADE DOOR VERLIES VAN  GEGEVENS  ,WINSTDERVING, OPPORTUNITEITSVERLIES, 
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WERKONDERBREKING, PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD, OF ENIG ANDER VERLIES ALS 
GEVOLG VAN MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET DE THERMABLATE, ZELFS 
ALS IDOMAN TEORANTA OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID 
VAN SCHADE. 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN: INDIEN, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND 
MET HET GEBRUIK VAN DE THERMABLATE, IDOMAN TEORANTA VERANTWOORDELIJK 
WORDT GESTELD DOOR DE KOPER OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE 
SCHADE, VERLIES, KOSTEN, UITGAVEN, OF WELKE ANDERE VERPLICHTINGEN OOK  
EN  ONGEACHT DE  VORM  VAN DE ACTIE (OP CONTRACT, OF OP GROND VAN DE 
STATUTEN), DAN ZAL IDOMAN TEORANTA’S ACTUELE AANSPRAKELIJKHEID  AAN AL  
DEZE PERSONEN WORDEN BEPERKT TOT EEN BEDRAG GELIJK AAN DE AANKOOPPRIJS 
DIE IS BETAALD VOOR DE THERMABLATE. 

De uitsluiting van bepaalde voorwaarden en garanties en de beperking van bepaalde 
verplichtingen is verboden in sommige rechtsgebieden, zodat deze beperkingen en 
uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op sommige kopers.
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9. GEBRUIKTE SYMBOLEN OP DE ETIKETTERING
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9. GEBRUIKTE SYMBOLEN OP DE ETIKETTERING 

Symbool Symbool definitie Symbool Symbool definitie 

 

Sterilisatiemethode - Droge 
Warmte 

 
Juiste rechtop positie 

 

Niet hergebruiken 
 

Breekbaar, voorzichtig te 
behandelen 

 
Niet opnieuw steriliseren 

 
Droog te houden 

 
Zie de instructies voor gebruik 

 
Temperatuurbegrenzing 

 

Voorzichtig - Heet Oppervlak 
 

Vochtigheidsgrenzen 

 

Latex-vrij 
 

Atmosferische druk beperking 

 

Vervaldatum 

 

Datum van vervaardiging 

 

 Classificatie volgens de mate 
van bescherming tegen 

elektrische schokken: Type BF  
  

 

 

 Idoman Teoranta  
Killateeaun, 

Tourmakeady, 
Co Mayo 
Ireland 

Tel Nr.: +353 94 95 44726 
Fax Nr.: +353 94 95 44725 

E-mail:  info@thermablate-eas.com 
Website:  www.thermablate-eas.com 

Verdeeld door: 
Plaats Distributeur 

Hier label 

 

0120 
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10. OPMERKINGEN
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