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Инструкция за употреба
Специално внимание

Прочетете внимателно информацията и указанията за прило-
жение по-долу! 

Rx only Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструк-
ция за употреба от квалифициран медицински персонал.

PAJUNK® не дава препоръка за метод за лечение. Отговорен за вида на 
приложението и избора на пациент е лекуващият медицински персонал. 
Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни 
съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката 
и обучението.
При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията 
изтича и сигурността на пациента е застрашена.
При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва да 
се спазват техните указания за употреба и декларациите за съвместимост. 
Решението за комбинираната употреба на продукти от различни производи-
тели (доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от прилагащия. 

Ако има основателни съмнения относно пълнотата или неповреде-
ността, продуктът в никакъв случай не бива да се използва.

Продуктово описание / съвместимост / принадлежности

 MultiStim ECO е предвидено изключително и само за употреба с 
медицински продукти PAJUNK® GmbH (напр. канюли UniPlex, канюли 
SonoPlex). Само с тези продукти може да се гарантира сигурна и 
успешна функция.

MultiStim ECO се доставя в следното основно оборудване:
• MultiStim ECO нервен стимулатор
• 2 бр. 1,5 волтови N батерии (LR1, LADY, N-Size) 
• Инструкция за употреба / техническо описание
• Куфарче за съхранение на MultiStim ECO

MultiStim ECO може да се свърже с намиращия се върху канюлата кабел 
или единичен междинен кабел (като удължение или за използване на сти-
мулиращ се катетър:
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позволява използването на MultiStim Eco като ръчен уред. PlugX има 
отделна инструкция за употреба.

Обозначение Арт. ном. 

MultiStim ECO вкл. куфарче 1151-94-50

Единичен междинен кабел за свързване на  
стимулиращи канюли или катетри, стерилен 01151-861Q

Ръчен адаптер PlugX 1151-94-21

SonoPlex ЛУЕР канюли / комплекти
001185-xx
001187-xx

SonoPlex Surety® канюли / комплекти
001186-xx
001189-xx

Всички комплекти канюли/катетри на медицинската технология на 
PAJUNK® GmbH, които намират приложение за периферна регионална 
анестезия/нервни блокади при нервно стимулиране.

Съответствие със следните стандарти:
EN 60601-1; 14971:2000; EN 60601-2-10; EN 60601-1-2; UL 60601; RL 93-42-
EC; EN 62366:2008; EN 60529:2014; ISO 15233-1:2012
Предназначение
MultiStim ECO служи за идентифициране и локализиране на периферни 
нерви и нервни стволове, напр. за локална и регионална анестезия (диаг-
ностична, интраоперативна и терапевтична блокада). 
Показания
Периферна регионална анестезия/нервни блокади
Противопоказания
Няма специфични за продукта противопоказания.
Има специфични противопоказания за определени методи на блокади. Те 
трябва да се преценят от потребителя според нивото на техниката и след 
индивидуален за пациента анализ на рисковете и ползите.
Общите противопоказания за периферните нервни блокади са:
• Инфекции в областта на мястото на пункция
• Изразени смущения в съсирването
• Отказ от страна на пациента
• Неврологичен дефицит
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Типични усложнения на периферните нервни блокади са:
• Токсични реакции (инжектат)
• Неврологични по-късни увреждания
Допълнително има специфични усложнения за определени методи на бло-
кади. Те трябва да се съблюдават от потребителя според нивото на техни-
ката.
Указания за предупреждение и сигурност
Свържете буксата за свързване на стимулационната канюла само към 
съответния насрещен щекер на нервния стимулатор. Ако използвате меж-
динен кабел, трябва непременно да следите за правилното свързване!
Връзката с копче от задната страна на уреда може да се свързва само към 
електрода за залепване. В никакъв случай не довеждайте тези щекери/
свързвания до контакт с електропроводими части (напр. контакти) или 
метални предмети!
Стимулацията не бива да се използва през главата, очите, устата или сър-
цето.
За избягване на газова експлозия от анестетични газове или запалване на 
възпламеними течности MultiStim ECO не бива да се използва в експло-
зивна среда.
За избягване на неволни наранявания на пациента всички свързани съо-
ръжения в близост до него трябва да отговарят на валидните предписания. 
Всички съоръжения и аксесоари трябва да отговарят на изискванията на 
EN 60601-1, ЕN 60601-1-1 и на приложимите раздели на стандарта.
Обърнете внимание на това, че при определени обстоятелства дори при 
спазване на всички правила за отделните съоръжения в най-неблагоприят-
ния случай всички отвеждани токове, респ. помощните токове за пациента 
се събират и така водят до риск от недопустимо високи стойности за паци-
ента. Проверявайте предварително дали включването заедно на съоръже-
нията при определени обстоятелства не два превишаване на допустимите 
гранични стойности. Неправилното включване на уреди и съоръжения (сис-
темно формиране) може да нарани пациента с опасност за живота.
Самият пациент не бива да влиза в досег с метални предмети, които са 
заземени, или с други съоръжения, които имат електропроводимо свърз-
ване, респ. позволяват капацитивно сдвояване. Поради това ние препо-
ръчваме използването на достатъчно добре изолираща, антистатична под-
ложка върху операционната маса.
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други, различни от одобрените, доставени или препоръчани от про-
изводителя инструменти и принадлежности. Само принадлежност-
ите на PAJUNK® са технически проверени за ЕМС (електромагнитна 
съвместимост). Принадлежности от трети страни могат да дове-
дат до тежки влошавания на свойствата на уредите и системите 
и да причинят трайни увреждания по пациента, потребителя или 
уреда.
 Не извършвайте своеволни промени по техническото оборудване на 
уреда. В случай на манипулация гаранцията и отговорността на 
производителя изтичат и се застрашава сигурността на паци-
ента.

При едновременна употреба на ВЧ хирургически уреди има остра опасност 
от изгаряне по свързванията на MultiStim ECO, по кабела за свързване, по 
върха на канюлата и по електрода за залепване. Ето защо непременно е 
необходимо преди използването на ВЧ хирургически уреди да се освободят 
всички свързвания към MultiStim ECO и да се отстрани стимулационната 
канюла от тъканта.
MultiStim ECO не бива да се използва при пациенти с имплантирани елек-
троуреди (напр. пейсмейкъри), без преди това да е извършена медицин-
ска консултация със специалист. Възможните повреди на имплантираните 
уреди от тока на дразнене могат да представляват опасност за пациента. 
Поставянето на електроди в близост до торакса (гръден кош, сърце) може 
да увеличи риска от мъждене в сърдечните камери (Cardiac fibrillation).
Съблюдавайте позицията на металните импланти в тъканта (напр. плас-
тини и електродни кабели). Възможно е те да отвеждат сигналите за стиму-
лация на други места и там да причиняват вредно влиение.
За да избегнете лош контакт на електрода за залепване, водещ до грешно 
позициониране на стимулиращата канюла, се уверете, че електродът за 
залепване има достатъчно сигурен контакт с нисък тъканен импеданс.
Използвайте MultiStim ECO само с (СЕ маркирани) оригинални принадлеж-
ности PAJUNK®.
Чрез динамично-електрически и динамично-магнитни полета на смущения 
могат да възникнат взаимодействия между уреда и системата. Те могат да 
повлияят действителното измерване на тока на дразнене и в краен случай 
да доведат до грешна индикация и до изключване на стимулацията (вж. 
раздел Електромагнитна съвместимост).
Проверявайте MultiStim ECO на редовни интервали от време съгласно 
предписанията на настоящите инструкции за употреба. За да избегнете 
грешни функции на MultiStim ECO, проверявайте преди намесата всички 
функции и се уверявайте, че принадлежностите са подходящи за прило-
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опасност от тип BF.
Преди и по време на употреба дръжте уреда, свързващия кабел и щекера 
му напълно чисти и сухи. Влажността и замърсяването оказват негативно 
влияние на функцията на нервния стимулатор и на резултата от стимула-
цията.
Бавно и контролирано избутвайте канюлата напред. Опитвайте се да пре-
одолявате евентуално възникващите съпротивления от тъканите само с 
изключително внимание.
Можете по всяко време да прекъснете активната стимулация чрез натис-
кане на бутона ON/OFF на уреда или чрез отделяне на канюлата от сти-
мулатора.
Относно изхвърлянето на MultiStim ECO и принадлежностите потребите-
лят трябва да съблюдава съответно валидните разпоредби в държавата 
на употреба. Изхвърлете стария уред в съответния регистриран EAR общ 
контейнер или го изпратете обратно на производителя.

 Относно изхвърлянето на MultiStim ECO и принадлежностите 
потребителят трябва да съблюдава съответно валидните разпо-
редби в държавата на употреба. Изхвърлете стария уред в съот-
ветния регистриран EAR общ контейнер или го изпратете обра-
тно на производителя.

Техническо описание
MultiStim ECO генерира възпроизводими квадратични импулси с честота от 
1Hz и постепенно регулируем ток на дразнене. Диапазонът на настройка 
на импулсния ток при използване на стимулиращи канюли и катетри е от 
0,2 mA до 2,0 mA.
При активно предаване на импулсен ток и затворен електрически кръг на 
пациента зеленият LED мига до бутона за стимулация за оптичен контрол 
и прозвучава кратък сигнален тон в синхрон с ритъма на дразнене за акус-
тичен контрол, т.е. през пациента протича ток на стимулиране.
Ако зеленият LED до бутона за стимулация свети, електрическият кръг на 
пациента не е свързан или има съпротивление > 12kΩ, в тези случаи не 
се чува акустичен сигнал, т.е. през пациента не протича ток на стимулация 
или токът е по-нисък от избраното. Като оптично указание за това допълни-
телно свети жълтият LED до символа за неравенство (≠).
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Модел MultiStim ECO

Клас на защита срещу 
електрически удар EN 60601-1

BF

Клас на защита IEC 60529 IP54

Батерия 2 броя 1,5 V LR1 (N-size, LADY Battery) 

Ток на дразнене макс. 2 mA

Диапазон на съпротивление 0 Ω - 12 kΩ

Напрежение на дразнене макс. 24 V

Честота на дразнене 1 Hz

Импулсна ширина на дразнене 0,1 ms

Условия на работа Температура:  10 °C до 30 °C
Влажност на въздуха: 20 % – 65 %
Налягане на въздуха: 
700 hPa до 1060 hPa

Условия на транспортиране и 
съхранение 

Температура:  10 °C до 30 °C
Влажност на въздуха: 20 % – 65 %
Налягане на въздуха: 
700 hPa до 1060 hPa

Продължителност на живота 
на продукта

2 години
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Съответната актуална настройка се показва посредством 
LED.

При включвнае на MultiStim ECO настройките винаги са 
фабрични, те са:

Сила на тока за стимулация: 0,5 mA (зеленият LED под 0,5 
mA свети)

Сила на звука: средна (средният зелен LED над символа с 
високоговорител свети)

Стимулация: ИЗКЛ (LED до бутона за стимулиране не свети) 

Функционални бутони

Бутон Функция

ВКЛ/ИЗКЛ

Избор на сила на звука (средно · силно · тихо · средно 
· силно · тихо · и т.н.)

Избор на сила на тока за стимулация 
(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)

Стимулация ВКЛ / ИЗКЛ (пауза)
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Символ Значение

Индикация на статуса на батериите
Зеленият LED свети: Статусът на батериите е наред. Батериите 
са функционални, нужната мощност е на разположение.
Червеният LED мига: Батериите са много изтощени, сменете 
ги колкото се може по-скоро.
Червеният LED свети: Батериите са изтощени, стимулаторът 
не може да се използва повече. Незабавно сменете батериите, 
за да можете отново да използвате стимулатора. 

Жълтият LED не свети: Електрическият кръг е затворен, 
избраният ток = изходния ток 
Жълтият LED свети: Електрическият кръг не е затворен (напр. 
канюлата още не е пъхната, електродът за залепване не е 
правилно поставен, кабелът няма правилен контакт, твърде 
високо съпротивление в системата и т.н.)

Предупредителен символ!
LED не свети: Няма предупреждение, можете да използвате 
стимулатора. 
Червеният LED свети: Има вътрешна или външна грешка. Не 
бива и не трябва да използвате уреда. Изпратете MultiStim 
обратно на производителя.

Работа
Контрол и въвеждане в експлоатация

 Имайте предвид: уредите с отклоняващо се поведение не бива да се 
използват. В такъв случай се свържете с клиентската служба. Елек-
тромедицинските уреди могат да се отварят, респективно да се 
ремонтират само от производителя или от изрично упълномощен 
от него орган.



10

Бъ
лг
ар
ск Извършвайте долните проверки преди всяко въвеждане в експлоатация на 

уреда:
1. Натиснете бутона ВКЛ, за да включите уреда. Включете уреда и сме-

нете на режим ПАУЗА. Фабричните настройки се показват (средна 
сила на звука; сила на тока 0,5 mA; стимулация ИЗКЛ). Ако след 
включването червеният LED на индикацията за статус на батерията 
мига, трябва да смените батериите; ако червеният LED свети, трябва 
незабавно да смените батериите (обърнете внимание на раздел "Бате-
рии"). Ако стимулаторът разпознае дефектна функция, червеният 
предупредителен LED свети. Уредът не е готов за работа и трябва да 
се изпрати обратно на производителя.

2. Свържете електрода за залепване с копчето от задната страна на 
MultiStim ECO. Отстранете защитното фолио на електрода за залеп-
ване и го поставете заедно със стимулатор върху подходящо място 
на пациента. За оптимална употреба на стимулатора се препоръчва 
позициониране в близост до точката на пункция.

3. Ако предпочитате да използвате единичен междинен кабел, то пъх-
нете жълтия щекер на удължителния кабел в контактната букса от 
долната страна на стимулатора. Свържете белия щекер на удължи-
телния кабел с кабела на канюлата или адаптера на катетъра (само 
за стимулирани катетри). Ако не използвате междинен кабел, пъхнете 
щекера на кабела на канюлата директно в предвидения отвор от 
долната страна на стимулатора.

4. След свързването на всички компоненти и активиране на симулацията 
при все още невкарана канюла трябва да светят само зелени LED, 
както и жълтия LED до символа ≠ (отворен електрически кръг). Ако 
това е така, можете да започнете с употребата.

5. Когато докоснете с канюлата повърхността на кожата, респ. я проби-
ете, MultiStim ECO започва активното предаване на електроимпулс; 
това можете да видите веднага оптично чрез ритмичното мигане на 
стимулиращите LED, както и да чуете акустично.

Управление на нервния стимулатор

Включване/изключване
За да включите MultiStim ECO, е достатъчно кратко натискане 
върху символа за вкл/изкл.
Натиснете за изключване на MultiStim ECO бутона за ок. 2 
секунди.
Ако не изключите стимулатора и не натиснете в продължение 
на 30 минути бутон, MultiStim ECO се изключва автоматично, 
за да запази батериите. 
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Като стартова стойност е предварително настроена сила 
на тока за стимулация от 0,5 mA. Ако желаете да увеличите 
силата на тока за стимулация, то натиснете десния бутон за 
избор (+), респ. за намаляване на силата на тока натиснете 
левия бутон за избор (-). 
Максималната (2,0 mA) и минималната (0,2 mA) сила на тока 
за стимулация са съответните крайни точки, намаляване, 
респ. увеличаване на силата на тока за стимулация не може 
да се извършва в кръга. Така от съображения за безопасност 
напр. при настроена стойност от 0,2 mA не е възможен 
директен избор чрез натискане на левия бутон за избор (-) 
на 2,0 mA. 

Стартиране на симулация / функция пауза
MultiStim ECO се намира в състояние на пауза винаги след 
включването. Това се познава по несветещия LED до бутона 
за стимулиране и по липсата на акустичен сигнал. Натиснете 
бутона за стимулиране, за да стартирате стимулацията. 
Натиснете го още веднъж, за да върнете MultiStim ECO в 
състояние на пауза.
Важно: В състояние на пауза можете да променяте силата на 
тока за стимулация, без да предавате импулси за стимулация 
към пациента.
Ако пациентският електрически кръг след стартиране на 
симулацията вече е затворен, зеленият LED за стимулация 
мига в ритъм, oтговарящ на честота от 1Hz, същевременно 
можете да чуете акустичен сигнал в същия ритъм.
Ако пациентският електрически кръг след стартиране на 
стимулацията още е отворен, зеленият LED за стимулация 
свети, акустичният сигнал не прозвучава и жълтият 
LED до символа за неравенство (≠) също свети. Когато 
електрическият кръг е затворен и електрическите импулси 
се предават към пациента, жълтият ≠ светодиод угасва. 
Същевременно зеленият LED за стимулация мига и 
прозвучава акустичен сигнал.
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При включване на MultiStim ECO силата на звука на 
акустичния сигнал е настроена на средна степен.
Можете да променяте силата на звука чрез натискане на 
бутона за сила на звука в кръга (средно → силно → тихо → 
средно → силно → тихо и т.н.). Настроената сила на тока се 
показва чрез три разположени отгоре зелени LED. Левият 
LED е за тихо, десният е за силно. LED на избраната сила на 
звука свети в зелено.

Ако по време на работа светне жълтият LED на символа ≠ и изчезне акус-
тичният сигнал, вече не се достига настроената сила на тока. Това може да 
се дължи на следните причини:
• няма свързан или е свързан дефектен кабел за стимулация,
• електродите не са свързани или са свързани неправилно,
• електрическото съпротивление на тъканта на пациента е твърде високо.
Активната стимулация може да се прекрати и чрез бутона за пускане/
изключване (задръжте бутона минимум 2 секунди).
Батерии
Проверявайте батериите редовно за правилно състояние на зареждане. 
Като помощ за целта ви служи индикацията на статуса на батериите. Ако 
тя свети в зелено, състоянието на зареждане на батериите е наред. Когато 
започне да мига в червено, трябва да смените възможно най-бързо батери-
ите, за да се гарантира и занапред надеждната стимулация. Ако индикаци-
ята за статуса на батериите свети в червено, не е възможна по-нататъшна 
стимулация и можете да използвате MultiStim ECO само при незабавна 
смяна на батериите.
Ако за дълго време няма да използвате MultiStim ECO, батериите трябва да 
се извадят от уреда, за да се предотврати изтичането им.

Смяна на батерии
Отделението за батерии се намира от задната страна на MultiStim ECO. 
Отворете чрез отваряне на винта на отделението за батерии с подходящ 
инструмент. Сменете батериите.

Винаги сменяйте двете батерии и използвайте само нови батерии.
При поставяне на нови батерии непременно съблюдавайте правил-
ната им полярност.
Използвайте само алкално-манганови (алкални) батерии (напр. Varta 
LR1 / 4001 / LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
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въвеждане в експлоатация, за да сте сигурни, че MultiStim ECO про-
дължава да е функционално.
Внимание: При изтекла батерия от съображения за безопасност 
MultiStim ECO не бива да се използва.

Почистване и дезинфекция
За почистване и дезинфекция на уреда почиствайте само с меки, навлаж-
нени кърпи. Особено подходящи са водата, сапуненият разтвор и спиртът 
за горене. Внимавайте да не прониква влага в уреда. За дезинфекция 
можете да използвате спирт или обичаен дезинфекциращ препарат на 
алкохолна основа.

 Внимание: Следните средства не бива да се използват за 
почистване: трихлоретилен, ацетон, бутанон, метанол, нитро раз-
редители

Поддръжка и технически проверки за безопасност
Проверявайте уреда преди всяка употреба за нормално състояние. Дефе-
ктен уред не бива да се използва. Ремонтите по електромедицински уреди 
могат да се извършват само от производителя или от изрично посочен от 
него орган. Добавете към ремонтната поръчка детайлно описание на греш-
ката.
Технически проверки за безопасност
Техническите проверки за безопасност не са нужни.
Преминаване на сигнала и импулсна проба
Стимулацията се извършва при всички протичания на сигнала посредством 
монофазни отрицателни квадратични импулси. Само за времетраенето на 
стимулиращия импулс се предава електроенергия. 

 Форма на дразнещ импулс: правоъгълен импулс 
Честота на дразнене: 1Hz 
Ширина на дразнещ импулс: 0,1 ms

Електромагнитна съвместимост (ЕМС)
MultiStim ECO отговаря на стандарта за електромагнитна съвместимост 
(ЕМС) EN 60601-1-2:2007.
Тестовете за електромагнитна съвместимост са извършени от:
LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim
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излъчване на смущения (съгласно EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 
таблица 1)

MultiStim ECO е предназначен за работа в подобна на посочената по-долу 
електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на MultiStim ECO 
трябва да гарантира, че уредът се използва в подобна среда.

Измерване на 
излъчването на 
смущения

Съответствие Електромагнитна среда – 
насока

ВЧ излъчване съгласно 
CISPR 11

Група 1 MultiStim ECO използва 
ВЧ енергия само за своята 
вътрешна функция. Ето защо 
неговото ВЧ излъчване е много 
ниско и е малко вероятно да 
смути съседните електронни 
уреди.

ВЧ излъчване съгласно 
CISPR 11

Клас В MultiStim ECO е предназначено 
за употреба в други инсталации, 
различни от жилищна зона, 
които се свързват директно към 
публичната електрозахранваща 
мрежа, която захранва и 
сградите, използвани за 
жилищни цели.

Излъчване на 
хармонични съставящи 
на тока 
съгласно IEC 61000-3-2

Не е приложимо

Изплъчване на 
флуктуации на 
напрежението / фликер 
съгласно 
IEC 61000-3-3

Не е приложимо
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електромагнитни смущения (съгласно EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 
таблица 2)

MultiStim ECO е предназначен за работа в подобна на посочената по-долу 
електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на MultiStim ECO 
трябва да гарантира, че уредът се използва в подобна среда.

Проверка за 
устойчивост 
на смущения

IEC 60601- 
тестови 
праг

Праг на 
съответствие

Елекгромагнитна среда 
–  насоки

Разреждане 
на статично 
електричество 
(ESD) съгласно 
IEC 61000-4-2

± 6 kV 
контактно 
разреждане
± 8 kV 
разреждане 
във въздуха

± 6 kV 
контактно 
разреждане
± 8 kV 
разреждане 
във въздуха

Подовите покрития трябва 
да са от дърво или бетон 
или да са с керамични 
плочки. Когато подът е 
със синтетичен материал, 
трябва относителната 
влажност на въздуха да е 
минимум 30%.

Бързи 
преходни 
електрически 
смущения / 
пакети импулси 
съгласно IEC 
61000-4-4

± 2 kV за 
мрежови 
проводници
± 1 kV за 
входни и 
изходни 
проводници

Не е 
приложимо

Не е приложимо

Върхови 
напрежения 
/ пикове 
съгласно  
IEC 61000-4-5

± 1 kV 
напрежение 
външен 
проводник-
външен 
проводник
± 2 kV 
напрежение 
външен 
проводник-
земя

Не е 
приложимо

Не е приложимо
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напрежението, 
краткосрочни 
прекъсвания и 
колебания на 
захранващото 
напрежение 
съгласно IEC 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % спадане на 
Ur) за ½ период

40 % Ur

(60 % спадане на 
Ur) за 5 периода

70 % Ur

(30 % спадане на 
Ur) за 25 периода

< 5 % Ur

(>95 % спадане на 
Ur) за 5s

Не е приложимо Не е приложимо

Магнитно 
поле при 
захранваща 
честота (50/60 
Hz) съгласно  
IEC 61000-4-8

3 A/m Не е приложимо Не е приложимо

Ur е променливото мрежово напрежение преди прилагането на тестовия праг
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електромагнитни смущения (съгласно EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 
таблица 4)
MultiStim ECO е предназначен за работа в подобна на посочената по-долу 
електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на MultiStim ECO трябва да 
гарантира, че уредът се използва в подобна среда.

Проверка за 
устойчивост на 
смущения

IEC 60601 
тестови праг

Праг на 
съответствие

Елекгромагнитна среда 
–  насоки

Прекарвани  
ВЧ величини 
на смущение 
съгласно IEC 
61000-4-6

3 VEфективна 

стойност

150 kHz 
до 80 MHz 
в рамките 
на ISM 
диапазонитеa

Не е 
приложимо

Преносимите и мобилни 
радиоуреди трябва 
да не се използват на 
по-малко разстояние 
до MultiStim ECO, вкл. 
проводниците, отколкото 
е препоръчителното 
защитно разстояние, 
което е изчислено 
според съответното за 
излъчвателната честота 
уравнение.
Препоръчително защитно 
разстояние:
d = 3,5/U1√P за 150 kHz до 
80 MHz 
d = 12/U1√P за 80 MHz до 
800 MHz 
d = 23/U1√P за 800 MHz до 
2,5 GHz
с Р като максимална 
номинална мощност на 
трансмитера във ватове (W) 
по данни на производителя 
на трансмитера и d като 
препоръчително защитно 
разстояние в метри (m)b.

10 VEфективна 

стойност

150 kHz 
до 80 Mhz 
в рамките 
на ISM 
диапазонитеa

Не е 
приложимо
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ВЧ смущения 
съгласно IEC 
61000-4-3

3V/m
80 MHz до 
2,5 GHz

3V/m   Силата на полето 
на стационарни 
радиотрансмитери 
трябва при всички 
честоти съгласно 
локална проверка да 
е по-малка от прага 
на съответствие 
d в околността на 
уредите, които имат 
следния символ, 
иначе са възможни 
смущения:

Забележка 1 При 80 MHz и 800 MHz важи по-високият честотен 
диапазон.

Забележка 2 Тези насоки може да не са приложими във всички 
случаи. Разпространението на електромагнитните 
величини се влияе от абсорбирания и отражения от 
сгради, предмети и хора.

a) ISM честотните диапазони (за индустриални, научни и медицински 
приложения) между 150 kHz и 80MHz са 6,765 MHz до 6,795 MHz; 
13,553 MHz до 13,567 MHz; 26,957 MHz до 27,283 MHz и 40,66 MHz до 
40,70 MHz.

b) Праговете на съответствие в ISM честотните диапазони между 
150kHz и 80MHz и в честотния диапазон от 80MHz и 2,5 GHz са 
определени за намаляване на вероятността мобилните / преносими 
съоръжения за комуникация да могат да предизвикват смущения, ако 
неволно се поставят в зоната на пациента. По тази причина се прилага 
допълнителният фактор от 10/3 при изчисляване на препоръчителните 
защитни разстояния в тези честотни диапазони.
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станции на радиотелефони и мобилни радиостанции, аматьорски 
радиостанции, АМ и FM радио и телевизионни предаватели, на теория 
не може да се определи предварително с точност. За да се установи 
електромагнитната среда по отношение на стационарните трансмитери, 
трябва да се извърши изследване на мястото на поставяне. Ако 
измерената сила на полето на мястото, на което MultiStim ECO се 
използва, превишава горния праг на съответствие, MultiStim ECO 
трябва да се наблюдава, за да се докаже функционирането според 
предназначението. Ако се забелязват необичайни признаци, може да са 
нужни допълнителни мерки, като напр. променена ориентация или друго 
място на MultiStim ECO.

d) В честотния диапазон от 150 kHz до 80MHz силата на полето трябва 
да е по-ниска от 10 V/m

Разширение IEC 60601-2-10 National Deviation Canada
IEC 60601-2-10 National Deviation Canada cl. 6.8.3 bb)
The maximum output charge per pulse and maximum average current across a 
500 ohm resistive load and at the maximum output setting

Maximum Output Charge per pulse:
Q 2.0 mA = I×t

Q 2.0 mA = 2.0 mA×100 µs
Q 2.0 mA = 0.2 µAs

Maximum Average Current across a 500 ohm resistive load and at the maximum 
output setting (2.0 mA)

I average = I ×  tw
                     TStim 

I average = 2.0 mA × 100 µs
                               1 s   

I average = 0.2  µA



20

Бъ
лг

ар
ск Graphical representation of typical output sign

 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω OPEN

half setting 1.0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV

full setting 2.0 mA 400 mV 1000 mV 2000 mV 4000 mV 0 mV

tw=100 µs
TStim=1 s

Общи указания
Продуктите се произвеждат в съответствие с валидните по целия свят 
насоки за опасни вещества.

Работна част тип BF

 Депонирайте компонентнтите и материалите по природосъобра-
зен и съобразен със сортирането начин или проведете повторна 
подготовка. Ако медицинският продукт не се използва повече, 
трябва да бъде депониран в съответствие с действащите разпо-
редби за опазване на околната среда, характерни за съответната 
страна.
 Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на 
продукта, трябва да се докладват на производителя и съответ-
ните органи в страната, в която потребителят и/или пациентът 
са установени.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Германия.
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Прооизводител Да се спазва инструкцията за 
употреба

Артикулен номер Rx only Само с рецепта (продуктът 
може да се прилага само 
според предназначението от 
квалифициран, медицински 
персонал.)

При повредена опаковка да не се 
използва

Да се съхранява на сухо Не изхвърляйте с битовите 
отпадъци

Влажност на въздуха, ограничение Инструкция

Внимание Указание, информация

Защита от токов удар ти BF Продуктът отговаря на 
валидните изисквания, които са 
установени в хармонизираното 
законодателство на Общността, 
и се следи от нотифициран орган

Дата на производство

Код на партида

Нестерилно Спазвайте инструкциите (SO 7010-
M002)

Да се съхранява далеч от 
слънчева светлина Брой

Ограничение на температурата Превод

Въздушно налягане, ограничение Медицински продукт
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