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ENGLISH-GREEK MEDICAL (RADIOFREQUENCY CANNULA)
SAMPLE TRANSLATION
Federal (USA) law restricts this device to sale
by or on the order of a physician.
Device Description
The XXX Radiofrequency (RF) Cannula is
sterilized and intended for single use only.
Contraindications
For patients with cardiac pacemakers, a
variety of changes can occur during and after
the treatment. In sensing mode the
pacemaker may interpret the RF signal as a
heartbeat and may fail to pace the heart.
Contact the pacemaker company to
determine if the pacemaker should be
converted to a fixed-rate pacing during the
radiofrequency procedure. Evaluate the
patient’s pacing system after the procedure.
If the patient has a spinal cord, deep brain, or
other stimulator, contact the manufacturer to
determine if the stimulator needs to be in the
bipolar stimulation mode or in the OFF
position.
The use of general anesthesia is
contraindicated. To allow for patient feedback
and response during the procedure, it should
be performed under local anesthesia.
Warnings
The RF Cannula is a single-use device. Do not
reuse, reprocess, or resterilize this medical
device. Reuse, reprocessing, or resterilization
may 1) adversely affect the known
biocompatibility of the device, 2) compromise
the structural integrity of the device, 3) lead
to the device not performing as intended, or
4) create a risk of contamination and cause
the transmission of infectious diseases
resulting in a patient injury, illness, or death.

Η ομοςπονδιακι νομοκεςία (ΗΠΑ) περιορίηει τθν πώλθςθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςυςκευισ μόνο από ιατρό ι με ςυνταγι ιατροφ.
Περιγραφή ςυςκευήσ
Η Κάνουλα ραδιοςυχνοτιτων (RF) XXX είναι αποςτειρωμζνθ και
προορίηεται για μία χριςθ μόνο.
Αντενδείξεισ
Για αςκενείσ με καρδιακό βθματοδότθ, ενδζχεται να επζλκουν
πολλζσ μεταβολζσ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ και μετά από
αυτιν. Στθ λειτουργία ανίχνευςθσ, ο βθματοδότθσ ενδζχεται να
ερμθνεφςει το ςιμα RF ωσ καρδιακό παλμό και μπορεί να
ςταματιςει να ρυκμίηει τθν καρδιά. Επικοινωνιςτε με τθν
εταιρεία καταςκευισ του βθματοδότθ προκειμζνου να
διευκρινίςετε εάν ο βθματοδότθσ πρζπει να τεκεί ςε λειτουργία
βθματοδότθςθσ ςτακερισ ςυχνότθτασ κατά τθν επζμβαςθ με
χριςθ ραδιοςυχνοτιτων. Αξιολογιςτε το ςφςτθμα
βθματοδότθςθσ του αςκενοφσ μετά από τθν επζμβαςθ.
Εάν ο αςκενισ ζχει διεγζρτθ του νωτιαίου μυελοφ, εν τω βάκει
διεγζρτθ του εγκεφάλου ι άλλον διεγζρτθ, επικοινωνιςτε με τον
καταςκευαςτι προκειμζνου να διευκρινίςετε εάν ο διεγζρτθσ
πρζπει να τεκεί ςε λειτουργία διπολικισ διζγερςθσ ι να
απενεργοποιθκεί.
Η χριςθ γενικισ αναιςκθςίασ αντενδείκνυται. Προκειμζνου ο
αςκενισ να είναι ςε κζςθ να απαντά και να ανταποκρίνεται κατά
τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ, θ κεραπεία πρζπει να
πραγματοποιθκεί με τοπικι αναιςκθςία.
Προειδοποιήςεισ
Η Κάνουλα RF αποτελεί ςυςκευι μίασ χριςθσ. Μθν
επαναχρθςιμοποιείτε, επανεπεξεργάηεςτε ι επαναποςτειρώνετε
τθν παροφςα ιατρικι ςυςκευι. Η επαναχρθςιμοποίθςθ,
επανεπεξεργαςία ι επαναποςτείρωςθ μπορεί 1) να επθρεάςουν
δυςμενώσ τα γνωςτά χαρακτθριςτικά βιοςυμβατότθτασ, 2) να
διακυβεφςουν τθ δομικι ακεραιότθτα τθσ ςυςκευισ, 3) να
οδθγιςουν ςε μθ προβλεπόμενθ απόδοςθ τθσ ςυςκευισ, ι 4) να
δθμιουργιςουν κίνδυνο μόλυνςθσ και να προκαλζςουν τθ
μετάδοςθ μολυςματικών αςκενειών που με τθ ςειρά τουσ
μπορεί να προκαλζςουν τραυματιςμό, αςκζνεια ι κάνατο του
αςκενοφσ.
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