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Návod k použití
Věnujte zvláštní pozornost

Následující informace a instrukce si pečlivě pročtěte! 
Rx only Výrobek smí používat jen kvalifikovaný zdravotnický personál, a to podle tohoto 

návodu k použití.

Společnost PAJUNK® nedoporučuje žádný konkrétní způsob léčby. Za výběr 
pacienta k léčbě i způsob použití výrobku odpovídá odborný zdravotnický per-
sonál. 
Kromě tohoto návodu k  použití platí také skutečnosti vyplývající z příslušné 
odborné literatury, stavu techniky a praxe.
Nedodržení návodu k použití zruší platnost záruky a může ohrozit bezpečnost 
pacientů.
Pokud se tento výrobek bude používat spolu s jinými výrobky, je nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí 
o kombinovaném používání zařízení od různých výrobců (pokud nepředstavují 
soustavu léčebných zařízení) odpovídá uživatel. 

Pokud není stoprocentně zaručeno, že je výrobek úplný a nepoškozený, nesmí 
se v žádném případě používat.

Popis výrobku/ kompatibilita/ příslušenství

 MultStim ECO je určen výhradně k použití spolu s produkty PAJUNK® GmbH 
Medizintechnologie (např. s kanylami UniPlex, kanylami SonoPlex). Jen v kom-
binaci s těmito produkty je možno garantovat bezpečnou a efektivní funkci.

MultiStim ECO se dodává s následujícím základním vybavením:

• nervový stimulátor MultiStim ECO
• 2 x 1,5 V baterie velikosti N (LR1, LADY, velikost N) 
• návod k použití/ technický popis
• kufřík na MultiStim ECO

MultiStim ECO se propojuje buď s kablíkem kanyly anebo s jednorázově pou-
žitelným pomocným kablíkem (umožňujícím prodloužení anebo používání sti-
mulovatelného katétru):

Kromě toho je MultiStim Eco za účelem používání v ruce možno propojit s 
PlugX (příslušenství). K PlugX existuje samostatný návod k použití.
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kyOznačení Výr. č.

MultiStim ECO včetně kufříku 1151-94-50

Jednorázově použitelný pomocný kabel 
pro připojení stimulačních kanyl nebo katétrů, 
sterilní

01151-861Q

Adaptér PlugX pro používání v ruce tj. handheld 1151-94-21

Kanyly / sety SonoPlex LUER
001185-xx

001187-xx

Kanyly / sety SonoPlex Surety®
001186-xx

001189-xx

Veškeré kanyly/katétrové sety společnosti PAJUNK® GmbH Medizintechnolo-
gie určené pro místní anestezii/ nervové blokády pod nervovou stimulací.

Shoda s následujícími normami:

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

Účel použití
MultiStim ECO slouží k  identifikaci a  lokalizaci periferních nervů a nervových 
vláken, např. pro účely místní a  regionální anestezie (diagnostické, intraope-
rační a terapeutické blokády). 

Indikace
Periferní místní anestezie/ nervové blokády

Kontraindikace
V souvislosti s výrobkem nejsou známy žádné kontraindikace.

Existují však kontraindikace v souvislosti s určitými blokádovými technikami. 
 Zde je na uživateli, aby podle stavu techniky a pacienta posoudil riziko a přínos.

Obecné kontraindikace pro periferní nervové blokády:

• Infekce v oblasti místa vpichu
• Manifestní poruchy srážlivosti krve
• Nesouhlas pacienta
• Neurologické deficity
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Komplikace
Typické komplikace v souvislosti s periferními nervovými blokádami:

• Toxické rekace (injektát)
• Pozdní neurologické následky

Kromě toto existují také specifické komplikace v souvislosti s určitými blokádo-
vými technikami. Zde je na uživateli, aby je podle stavu techniky zvážil.

Varovné a bezpečnostní pokyny
Připojovací zdířka stimulační kanyly se smí spojovat výhradně s  příslušným 
konektorem nervového stimulátoru. Na správné propojení je nutno dbát i při 
použití pomocného kablíku!

Tlačítkový spínač na zadní straně přístroje je dovoleno propojovat jen s nalepo-
vací elektrodou. Tyto konektory/spoje nesmí v žádném případě přijít do styku s 
součástmi pod napětím (např. zásuvkami) ani s kovovými předměty!

Stimulace se nesmí provádět hlavou, očima, ústy nebo srdcem.

MultiStim ECO se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu, jinak by 
hrozila exploze anestetických plynů nebo vznícení hořlavých kapalin.

Všechna zařízení nainstalovaná v okolí pacienta musí vyhovovat platným před-
pisům, jinak by hrozil nechtěný úraz pacienta. Všechna zařízení a všechny sou-
části příslušenství musí splňovat požadavky směrnic EN 60601-1, EN 60601-1-1 
a platných podružných předpisů.

Pamatujte na to, že se svodové proudy resp. pomocné proudy za určitých okol-
ností mohou sčítat, a dosáhnout tak nepřípustně vysokých, rizikových hodnot i 
přesto, že se dodržují všechny předpisy platné pro jednotlivá zařízení. Předem 
zkontrolujte, zda vzájemné propojení jednotlivých zařízení nepovede k  pře-
kročení povolených mezních hodnot. Nesprávné vzájemné propojení přístrojů 
a zařízení (vytvoření systému) může vést k životu nebezpečnému zranění paci-
enta.

Pacient samotný se nesmí dostat do styku s uzemněnými nebo vodivě napoje-
nými kovovými předměty resp. ani s kovovými předměty umožňujícími vznik 
kapacitivních vazeb. Z tohoto důvodu doporučujeme na operačním stole pou-
žívat dostatečně izolující antistatickou podložku.

 MultiStim ECO se smí provozovat výhradně s nástroji a s příslušenstvím schvá-
leným, dodaným nebo doporučeným výrobcem. Zkoušky EMK (elektromagne-
tické snášenlivosti) byly provedeny pouze spolu s příslušenstvím společnosti 
PAJUNK®. Příslušenství od jiných poskytovatelů by mohlo mít na přístroje 
a systém velmi negativní vliv v podobě trvalé újmy na zdraví pacienta a uživa-
tele a poškození přístroje.
 Na technickém vybavení přístroje neprovádějte žádné svévolné úpravy. Své-
volná úprava přístroje vede k zániku záruky a odpovědnosti výrobce za škody 
a k ohrožení bezpečnosti pacienta.
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Při současném používání VF chirurgických přístrojů hrozí akutní nebezpečí 
popálení o přípojky MultiStim ECO, připojovací kabel, hrot kanyly a nalepovací 
elektrodu. Před použitím chirurgických VF přístrojů je tudíž nezbytné odpojit 
všechny přípojky od MultiStim ECO a vyjmout stimulační kanylu z tkáně.

Bez předchozí odborné konzultace se specialistou se MultiStim ECO nesmí pou-
žívat u pacientů s implantovanými elektrickými přístroji (např. s kardiostimulá-
torem). Stimulační proud by mohl způsobit narušení funkce implantovaných 
přístrojů a ohrozit pacienta. 

Při umísťování elektrod do blízkosti toraxu (hrudník, srdce) hrozí zvýšené riziko 
fibrilace srdeční komory (cardiac fibrillation).

Zohledněte umístění kovových implantátů (např. desek nebo elektrodových 
kabelů) ve tkáni. Ty mohou stimulační signály odvádět do jiných míst, kde pak 
hrozí škodlivý účinek.

Nedostatečný kontakt nalepovací elektrody může vést k nesprávnému umístění 
stimulační kanyly, proto zkontrolujte, zda je nalepovací elektroda v dostatečně 
bezpečném kontaktu s tkání nízké impedance.

MultiStim ECO provozujte pouze s  originálním příslušenstvím společnosti 
PAJUNK® s označením CE.

Dynamicko-elektrická a dynamicko-magnetická rušivá pole mohou vést k inte-
rakcím mezi přístrojem a systémem. Tyto interakce mohou ovlivnit měření sku-
tečného stimulačního proudu a  v  extrémním případě vést k  chybné indikaci 
a vypnutí stimulace z bezpečnostních důvodů (viz odstavec „Elektromagnetická 
snášenlivost”).

MultiStim ECO v pravidelných intervalech podle pokynů v tomto návodu k pou-
žití kontrolujte. V zájmu zajištění správného fungování před vyzkoušejte zákro-
kem všechny funkce MultiStim ECO a ověřte, zda je příslušenství vhodné pro 
danou aplikaci. Používané příslušenství musí vyhovovat bezpečnostní třídě BF.

Přístroj, připojovací kablíky a konektory musí být před aplikací a v jejím průběhu 
v naprosto čistém a suchém stavu. Vlhkost a znečištění mají na nervový stimulá-
tor a výsledek stimulace negativní vliv.

Kanylu posouvejte vpřed pomalu a kontrolovaně. Případný odpor tkáně zkou-
šejte překonat jen maximálně opatrně a pozorně.

Aktivní stimulaci můžete kdykoliv přerušit tlačítkem ON/Off anebo odpojením 
kanyly od stimulátoru.

Co se týče likvidace MultiStim ECO a příslušenství je uživatel povinen dodržovat 
platné národní předpisy. Vyřazený přístroj odevzdejte do registrovaného kontej-
neru na elektrošrot anebo pošlete zpět výrobci.

 Co se týče likvidace MultiStim ECO a příslušenství je uživatel povinen dodržovat 
platné národní předpisy. Vyřazený přístroj odevzdejte do registrovaného kon-
tejneru na elektrošrot anebo pošlete zpět výrobci.
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Technický popis
MultiStim ECO generuje reprodukovatelné pravoúhlé impulsy o kmitočtu 1 Hz, 
a  to stupňovitě nastavitelným stimulačním proudem. Impulsní proud je při 
použití stimulačních kanyl a katétrů možno nastavit v rozsahu od 0,2 mA do 
2,0 mA.

Aktivní proudové impulzy a sepnutí pacientského elektrického obvodu, tj. prů-
chod stimulačního proudu pacientem, jsou signalizovány blikající zelenou kont-
rolkou vedle stimulačního tlačítka a akustickým tónem v rytmu stimulace.

Jestliže zelená kontrolka vedle stimulačního tlačítka svítí permanentně, pak 
buď není pacientský elektrický obvod sepnutý, anebo působí odpor > 12 kΩ. 
V takovém případě není slyšet žádný akustický signál, tj. pacientem neprochází 
buď žádný anebo slabší stimulační proud. Tento stav je doplňkově signalizován 
žlutou kontrolkou vedle symbolu nerovonosti (≠).

Technické údaje

Typ MultiStim ECO

Stupeň ochrany proti úrazu 
elektrickým proudem podle 
EN 60601-1

BF

Druh krytí podle IEC 60529 IP54

Baterie 2 ks 1,5 V LR1 (N-size, LADY Battery) 

Stimulační proud max. 2 mA

Rozmezí odporů 0 Ω - 12 kΩ

Stimulační napětí max. 24 V

Stimulační kmitočet 1 Hz

Šířka stimulačního impulsu 0,1 ms

Provozní podmínky Teplota:  10 °C až 30 °C

Vlhkost vzduchu:  20 % – 65 %

Tlak vzduchu:  700 hPa až 1060 hPa

Transportní a skladovací pod-
mínky

Teplota:  10 °C až 30 °C

Vlhkost vzduchu:  20 % – 65 %

Tlak vzduchu:  700 hPa až 1060 hPa

Životnost výrobku 2 roky
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Uživatelská plocha

Aktuální nastavení je signalizováno kontrolkami.

Po zapnutí je přístroj MultiStim ECO vždy na továrním nastavení.

Intenzita stimulačního proudu: 0,5 mA (svítí zelená kontrolka pod 
0.5 mA)

Hlasitost: střední (svítí prostřední zelená kontrolka nad symbolem 
reproduktoru)

Stimulace: VYP (kontrolka vedle stimulačního tlačítka nesvítí) 

Funkční tlačítka

Tlačítko Funkce

ZAP / VYP

Volba hlasitosti (střední · vysoká · nízká · střední · vysoká · 
nízká, atd.)

Volba intenzity stimulačního proudu 

(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)

Stimulace ZAP / VYP (přestávka)



8

Č
es

ky
Symboly funkcí

Symbol Význam

Indikace stavu baterií

Svítí zelená kontrolka: stav baterií v pořádku. Baterie jsou funkční, 
požadovaný výkon je k dispozici.

Bliká červená kontrolka: baterie jsou velmi slabé, co nejrychleji 
vyměňte.

Svítí červená kontrolka: baterie jsou vybité, stimulátor nelze 
používat. Za účelem dalšího používání baterie ve stimulátoru 
neprodleně vyměňte. 

Nesvítí žlutá kontrolka: elektrický obvod sepnutý, zvolený proud 
= výchozí proud

Svítí žlutá kontrolka: elektrický obvod není sepnutý (např. kanyla 
není zavedena, nalepovací elektroda není umístěna správně, kabel 
není správně připojen, v systému působí příliš vysoký odpor atd.).

Varovný symbol!

Kontrolka nesvítí: žádné varování, stimulátor je možno používat. 

Svítí červená kontrolka: interní nebo externí chyba. Přístroj nelze a 
není dovoleno používat. Pošlete MultiStim zpět výrobci.

Provoz
Kontrola a uvedení do provozu

 Pozor: přístroje vykazující odchylky od standardního provozu se do provozu 
uvádět nesmí. Spojte se zákaznickým servisem. Zdravotnické elektrické přístroje 
smí otevírat resp. opravovat jen výrobce či subjekt jím výslovně zmocněný.

Před uvedením přístroje do provozu je nutno pokaždé provádět následující kon-
trolní kroky:

1. Přístroj stiskem tlačítka ZAP zapněte. Přístroj se zapne a přepne do režimu 
PŘESTÁVKA. Zobrazí se tovární nastavení (střední hlasitost; intenzita 
proudu 0,5 mA; stimulace VYP). Jestliže po zapnutí začne blikat červená 
kontrolka, vyměňte baterie; bude-li červená kontrolka stavu baterií svítit 
permanentně, bude baterie nutno vyměnit neprodleně (viz odstavec 
Baterie). Jestliže stimulátor detekuje chybnou funkci, rozsvítí se červená 
varovná kontrolka. Přístroj je v provozu neschopném stavu a musí se poslat 
zpět výrobci.



9

Č
es

ky

2. Nalepovací elektrodu propojte s tlačítkovým spínačem na zadní straně 
MultiStim ECO. Odstraňte ochrannou folii z nalepovací elektrody a spolu 
se stimulátorem připevněte vhodně k pacientovi. Se stimulátorem se nej-
lépe pracuje, když je pokud možno co nejblíže od místa punkce.

3. Pokud preferujete použití jednorázového pomocného kablíku, pak žlutý 
konektor prodlužovacího kablíku zasuňte do kontaktní zdířky na spodní 
straně stimulátoru. Bílý konektor prodlužovacího kablíku propojte s kablí-
kem kanyly nebo s upínacím adaptérem katétru (pouze pro stimulovatelné 
katétry). Pracujete-li bez pomocného kablíku, zasuňte zástrčku kablíku 
kanyly přímo do příslušného otvoru na spodní straně stimulátoru.

4. Po připojení všech komponent a aktivaci stimulace a před zavedením 
kanyly by měly svítit jen zelené kontrolky a žlutá kontrolka vedle symbolu ≠ 
(rozpojený elektrický obvod). Pokud tomu tak je, můžete zahájit aplikaci.

5. Jakmile se kanylou dotknete povrchu kůže, reps. punktujete, začne Mul-
tiStim ECO vydávat aktivní elektrické impulzy, což signalizuje jak opticky 
rytmickým blikáním kontrolek stimulace, tak i akusticky.

Obsluha nervového stimulátoru

Zapínání/ vypínání

MultiStim ECO se zapíná krátkým stiskem tlačítka se symbolem 
zapnutí/vypnutí.

MultiStim ECO se vypíná delším stiskem tohoto tlačítka na cca 
2 sekundy.

Když stimulátor aktivně nevypnete, pak se MultiStim ECO po 30 
minutách nečinnosti bez stisku tlačítka za účelem úspory baterií 
vypne automaticky. 

Volba intenzity stimulačního proudu

Počáteční intenzita stimulačního proudu je přednastavena na 
0,5  mA. Intenzitu stimulačního proudu si v případě potřeby 
zvýšíte pravým tlačítkem (+) a snížíte levým tlačítkem (-). 

Nejvyšší (2,0 mA) a nejnižší (0,2 mA) intenzita stimulačního 
proudu jsou koncovými body, tj. intenzita stimulačního proudu 
se neupravuje cyklicky. Z bezpečnostních důvodů tak např. nelze 
z nastavení 0,2 mA přepnout jedním stiskem levého tlačítka (-) 
na 2,0 mA. 
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Po zapnutí je MultiStim ECO vždy nejprve ve stavu přestávky. To 
poznáte podle toho, že kontrolka vedle stimulačního tlačítka nes-
vítí a že není slyšet žádný aktustický signál. Stimulace se spouští 
stimulačním tlačítkem. Opakovaným stiskem se MultiStim ECO 
vrací do stavu přestávky.

Důležité: ve stavu přestávky je možno měnit intenzitu 
stimulačního proudu bez bezprostředního dopadu na pacienta.

Jestliže je pacientský elektrický obvod po spuštění stimulace již 
sepnutý, pak se v rytmu kmitočtu 1 Hz rozbliká zelená stimulační 
kontrolka a rozezní akustický signál.

Jestliže je pacientský elektrický obvod po spuštění stimulace 
ještě rozpojený (≠), bude svítit zelená stimulační kontrolka, akus-
tický signál znít nebude a  současně bude svítit žlutá kontrolka 
vedle symbolu nerovnosti (≠). Jakmile se elektrický obvod sepne 
a elektrickými impulsy se začne působit na pacienta, žlutá kont-
rolka ≠ zhasne. Současně se rozbliká zelená stimulační kontrolka 
a rozezní akustický signál.

Nastavení hlasitosti

Při zapnutí MultiStim ECO je hlasitost akustického signálu nasta-
vena vždy na střední stupeň.

Hlasitost se mění tlačítkem hlasitosti cyklicky (střední  
 vysoká → nízká → střední → vysoká → nízká, atd.)  Nasta-
vená hlasitost je signalizována třemi zelenými kontrolkami nad 
tlačítkem hlasitosti. Levá kontrolka signalizuje nízkou hlasitost, 
pravá pak vysokou hlasitost. Kontrolka nastavené hlasitosti svítí 
zeleně.

Jestliže se během provozu rozsvítí žlutá kontrolka symbolu ≠ a zmlkne akustický 
signál, znamená to, že intenzita proudu poklesla pod nastavenou hodnotu. 
To může mít různé příčiny:

• Nepřipojený nebo defektní stimulační kabel.
• Nepřipojené nebo nesprávně připojené elektrody.
• Příliš vysoký elektrický odpor pacientovy tkáně.

Aktivní stimulaci lze ukončit také zapínacím/vypínacím tlačítkem (přidržením na 
min. 2 sekundy).
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Baterie
Řádný stav nabití baterií pravidelně kontrolujte. Orientujte se podle indikace 
stavu baterií. Jestliže svítí zeleně, je stav nabití baterií v pořádku. Jakmile začne 
blikat červeně, měli byste baterie co nejrychleji vyměnit, jinak nelze zajistit spo-
lehlivé pokračování stimulace. Pokud indikace stavu baterií již červeně svítí, sti-
mulace nefunguje. Další používání MultiStim ECO je možné jen po okamžité 
výměně baterií.

Před delším odstavením MultiStim ECO vyjměte baterie, jinak by mohly vytéct.

Výměna baterií
Bateriová přihrádka se nachází na zadní straně MultiStim ECO. Bateriovou při-
hrádku otevřete povolením šroubu. Vyměňte baterie.

Vyměňujte vždy obě dvě baterie, a to za nové.
Při vkládání nových baterií pozor na správnou orintaci pólů.

Používejte výhradně manganoalkalické baterie (např. Varta LR1 / 4001 / 
LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).

 Po každé výměně baterií musí následovat kontrola a uvedení do provozu za 
účelem ověření funkčnosti MultiStim ECO.
Pozor: pokud batetrie vytekly, pak se MultiStim ECO z bezpečnostních důvodů 
již používat nesmí.

Čištění a dezinfikace
Přístroj čistěte a dezinfikujte jen měkkými navlhčenými hadříky. Ideálně vodou, 
saponátovým roztokem a denaturovaným lihem. Pozor, aby vlhkost nevnikla do 
přístroje. Dezinfikovat je možno lihem nebo běžnými dezinfekčními prostředky 
na bázi alkoholu.

Pozor: na čištění se nesmí používat: trichlorethylen, aceton, butanon, metanol, 
nitroředidla.

Údržba a bezpečnostně-technické kontroly
Před každým použitím kontrolujte, zda je přístroj v řádném stavu. Ve vadném 
stavu se přístroj používat nesmí. Opravy elektrických zdravotnických přístrojů 
smí provádět jen výrobce nebo jím výslovně zmocněný subjekt. K objednávce 
opravy přiložte podrobný popis chyby.

Bezpečnostně-technické kontroly
Kontroly bezpečnostně-technického typu potřeba nejsou.

Průběh signálů a vzorec impulsů
Stimulace se provádí nezávisle na průběhu signálů monofázovými, zápornými 
pravoúhlými impulsy. Elektrická energie je emitována jen po dobu trvání stimu-
lačního impulsu. 
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 Tvar stimulačního impulsu: pravoúhlý impuls 
Stimulační kmitočet: 1Hz 
Šířka stimulačního impulsu: 0,1 ms

Elektromagnetická snášenlivost (EMC)
MultiStim ECO vyhovuje normě pro elektromagnetickou snášenlivost (EMC) 
EN 60601-1-2:2007.

Testy elektromagnetické snášenlivosti provedla laboratoř: LCIE (Laboratoire 
Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 Pulversheim

Zásady a prohlášení výrobce - Elektromagnetické rušivé vyzařování (dle 
EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabulka 1)

MultiStim ECO je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí odpovída-
jícím níže uvedeným parametrům. Zákazník či uživatel je povinen zajistit provoz 
MultiStim ECO v takto definovaném prostředí.

Měření rušivého 
vyzařování

Shoda Elektromagnetické prostředí 
– zásady

VF vyzařování dle 
CISPR 11

Skupina 1 MultiStim ECO používá VF energii 
výhradně pro svou interní funkci. 
Jeho VF vyzařování je tudíž velmi 
nízké a  je nepravděpodobné, 
že by mohlo docházet k  rušení 
sousedních elektronických 
přístrojů.

VF vyzařování dle 
CISPR 11

Třída B MultiStim ECO je vhodný pro 
použití v  jiných bež bytových 
objektech a objektech napo-
jených bezprostředně na veřejnou 
rozvodnou síť, ze které jsou 
napájeny také objekty sloužící k 
bytovým účelům.

Vyzařování vyšších har-
monických 
kmitů dle IEC 61000-3-2

Nerelevantní

Vyzařování výkyvů 
napětí/ míhání dle 
IEC 61000-3-3

Nerelevantní
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(dle EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabulka 2)

MultiStim ECO je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí odpovída-
jícím níže uvedeným parametrům. Zákazník či uživatel je povinen zajistit provoz 
MultiStim ECO v takto definovaném prostředí.

Zkouška odol-
nosti proti 
rušení

Zkušební 
úroveň 
dle IEC 60601

Úroveň shody Elektromagnetické 
prostředí – zásady

Výboj statické 
elektřiny (ESD) 
dle IEC 61000-
4-2

± 6 kV kon-
taktní výboj

± 8 kV vzdu-
chový výboj

± 6 kV kon-
taktní výboj

± 8 kV vzdu-
chový výboj

Podlahy by měly být ze dřeva 
nebo z betonu nebo pokryty 
keramickou dlaždbou. Je-li 
podlaha pokryta synte-
tickým materiálem, musí 
relativní vlhkost vzduchu 
činit alespoň 30 %.

Rychlé 
přechodné 
rušivé elektrické 
jevy (burst) dle 
IEC 61000-4-4

± 2 kV pro 
síťová vedení

± 1 kV pro 
vstupní 
a výstupní 
vedení

Nerelevantní Nerelevantní

Rázová napětí 
(surge) dle  
IEC 61000-4-5

± 1 kV napětí 
vnější vodič-
vnější vodič

± 2 kV napětí 
vnější vodič-
zem

Nerelevantní Nerelevantní
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krátkodobé 
výpadky 
a výkyvy 
napájecího 
napětí dle IEC 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % propad Ur) 
na ½ periody

40 % Ur

(60 % propad Ur) na 
5 period

70 % Ur

(30 % propad Ur) na 
25 period

< 5 % Ur

(>95 % propad Ur) 
na 5 s

Nerelevantní Nerelevantní

Magnetické 
pole při 
napájecím 
kmitočtu 
(50/60 Hz)  
dle IEC 61000-
4-8

3 A/m Nerelevantní Nerelevantní

Ur je síťové střídavé napětí před aplikací zkušebních úrovní.
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(dle EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabulka 4)

MultiStim ECO je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí odpovídajícím 
níže uvedeným parametrům. Zákazník či uživatel je povinen zajistit provoz MultiStim 
ECO v takto definovaném prostředí.

Zkouška odol-
nosti proti 
rušení

Zkušební úroveň 
dle IEC 60601

Úroveň shody Elektromagnetické 
prostředí – zásady

Vedené  
VF rušivé 
veličiny dle IEC 
61000-4-6

3 Vefektivní hodnota

150 kHz až 80 MHz 
v ISM pásmecha

Nerelevantní Přenosné a  mobilní 
rádiové přístroje 
je nutno používat 
v  minimální ochranné 
vzdálenosti od MultiStim 
ECO plus vedení, která 
se vypočítává podle 
příslušné rovnice pro 
kmitočet vysílače.

Doporučená ochranná 
vzdálenost:

d = 3,5/U1√P pro 
150 kHz až 80 MHz 

d = 12/U1√P pro 80 MHz 
až 800 MHz 

d = 23/U1√P pro 
800 MHz až 2,5 GHz

kde P je maximální jme-
novitý výkon vysílače ve 
wattech (W) dle údajů 
výrobce vysílače a  d 
doporučená ochranná 
vzdálenost v  metrech 
(m)b.

10 Vefektivní hodnota

od 150  kHz do 
80 MHz v ISM pás-
mecha

Nerelevantní
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rušivé veličiny 
dle IEC 61000-
4-3

3V/m

od 80  MHz do 
2,5 GHz

3V/m   Intenzita pole 
stacionárních 
rádiových 
vysílačů by měla 
být při všech 
kmitočtech 
podle průzkumu 
na místě nižší 
než úroveň, 
podle které 
byla posuzo-
vána shoda. 
V okolí přístrojů 
opatřených 
následujícím 
symbolem se 
mohou vyskyto-
vat rušení:

Poznámka 1 Od 80 MHz do 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.

Poznámka 2 Tyto zásady nemusí být uplatnitelné ve všech případech. 
Šíření elektromagnetických veličin podléhá vlivu absorpcí 
a odrazů způsobených budovami, předměty a osobami.

a) Frekvenční pásma ISM (pro průmyslové, vědecké a zdravotnické aplikace) 
mezi 150  kHz a  80  MHz jsou 6,765  MHz až 6,795  MHz; 13,553  MHz až 
13,567 MHz; 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

b) Účelem úrovní shody ve frekvenčních pásmech ISM mezi 150 kHz a 80 MHz 
a ve frekvenčním pásmu od 80 MHz do 2,5 GHz je snížení pravděpodobnosti, 
že by mobilní/přenosná komunikační zařízení mohla vyvolat rušení, pokud se 
neúmyslně dostanou do blízkosti pacienta. Z tohoto důvodu se při výpočtu 
doporučených ochranných vzdáleností v  těchto frekvenčních pásmech 
používá přídavný koeficient 10/3.
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telefonů a  mobilních pozemních rádiových přístrojů, amatérských stanic, 
rozhlasových a televizních vysílačů AM a FM, není možno teoreticky přesně 
předem určit. V rámci posouzení elektromagnetického prostředí s ohledem 
na výskyt stacionárních vysílačů doporučujeme zvážit provedení studie 
stanoviště. Pokud naměřená intenzita pole na stanovišti, kde se bude Mul-
tiStim ECO používat, překračuje výše uvedené úrovně shody, stačí doložit 
řádnou funkci MultiStim ECO pozorováním. V případě odhalení neobvyklých 
výkonových charakteristik může být nutné přijmout doplňková opatření jako 
např. změnu orientace nebo stanoviště MultiStim ECO.

d) Ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by se intenzita pole měla 
pohybovat pod 10 V/m.

Dodatek 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 maxi-
mum output setting (2.0 mA)

I average = I ×  tw

                     TStim 

I average = 2.0 mA × 100 µs

                               1 s   

I average = 0.2  µA
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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

Všeobecné pokyny
Výrobky jsou vyráběny v souladu s celosvětově platnými směrnicemi pro naklá-
dání s nebezpečnými látkami.

Aplikační součást typu BF

 Všechny komponenty a materiály je nutno třídit a ekologicky likvidovat nebo 
odevzdávat k recyklaci. Vyřazené zdravotnické výrobky je nutno likvidovat v 
souladu s příslušně platnými národními ekologickými předpisy.
 Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo při používání výrobku, by měl být 
oznámen výrobci a příslušným orgánům země, ve které má uživatel a/nebo 
pacient bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.
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Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Dodržujte návod k použití

Výrobní číslo Rx only Pouze na lékařský předpis (Výro-
bek smí být používán pouze kvali-
fikovaným lékařským personálem 
v souladu se zamýšleným účelem 
použití.)

Je-li balení poškozeno, nepoužívejte

Uchovávejte v suchu Nevyhazujte do domovního 
odpadu

Rozmezí vlhkosti vzduchu Instrukce

Pozor Upozornění, informace
Ochrana proti zasažení elektrickým 
proudem typu BF Výrobek vyhovuje platným 

požadavkům harmonizačních 
právních předpisů Společenství 
a podléhá dozoru notifikovaného 
orgánu

Datum výroby

Kód šarže

Nesterilní Dodržujte návod (SO 7010-M002)

Chraňte před slunečním světlem Počet kusů

Teplotní rozmezí Překlad

Rozmezí tlaku vzduchu Zdravotnický výrobek
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