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Brugsanvisning
Obs!

Læs følgende information og betjeningsvejledning omhyggeligt. 
Rx only Udstyret må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til denne 

brugervejledning.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, udstyret bruges på, og for udvælgel-
sen af patienter. 
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugervejledningen gør garantien ugyldig og brin-
ger patientens sikkerhed i fare.
Hvis udstyret bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugervejledninger. Det er 
brugerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere udstyr fra forskellige produ-
center (hvor de ikke udgør behandlingsenheder). 

Produktet må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er begrundet 
mistanke om, at det ikke er intakt eller sterilt.

Beskrivelse af udstyret/ kompatibilitet/ tilbehør

 MultiStim ECO er udelukkende beregnet til anvendelse sammen med PAJUNK® 
GmbH Medizintechnologie-produkter (f.eks. UniPlex-kanyler, SonoPlex-kany-
ler). Kunmed disse produkter kan en sikker og succesrig anvendelse garanteres.

MultiStim ECO leveres i følgende grundform:

• MultiStim ECO nervestimulator
• 2 stk. 1,5 Volt N-batterier (LR1, LADY, N-Size) 
• Brugsanvisning/ teknisk beskrivelse
• Kuffert til opbevaring af MultiStim ECO

MultiStim ECO kan forbindes med det kabel, der befinder sig på kanylen eller 
med et envejs-mellemkabel (som forlængelse eller til brug af et stimulerende 
kateter).

Desuden kan tilbehørsdelen PlugX forbindes med MultiStim ECO, hvilket mulig-
gør brugen af MultiSTim ECO som håndholdt apparat. PlugX har en adskilt 
brugsanvisning.
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MultiStim ECO inklusiv apparatkuffert 1151-94-50

Envejs-mellemkabel til tilslutning af 
stimulationskanyler eller -katetre, steril 01151-861Q

Handheld-Adapter PlugX 1151-94-21

SonoPlex LUER kanyler / sæt
001185-xx

001187-xx

SonoPlex Surety® kanyler / sæt
001186-xx

001189-xx

Samtlige kanyler/kateter-sæt fra PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, der er 
beregnet til perifer regionalanæstesi/ nerveblokader under nervestimulation.

Overensstemmelse med følgende standarder:

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

Tilsigtet anvendelse
MultiStim ECO anvendes til identifikation og lokalisering af perifere nerver og 
nervestrenge for eksempel til lokal- og regionalanæstesi (diagnostisk, intraope-
rativ og terapeutisk blokade). 

Indikationer
Perifer regional anæstesi/ nerveblokader

Kontraindikationer
Der er ingen produktspecifikke kontraindikationer.

Der er specifikke kontraindikationer for bestemte blokadeteknikker. Disse skal 
afvejes af brugeren iht. teknikkens stand og efter en individuel cost-benefitana-
lyse for patienten.

Almindelige kontraindikationer for perifere nerveblokader er:

• Infektioner i området om punkturstedet
• Manifesterede koagulationsforstyrrelser
• Patientafvisning
• Neurologisk deficit
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Komplikationer
Typiske komplikationer for perifere nerveblokader er:

• Toksiske reaktioner (injektat)
• Neurologisk senfølger

Derudover eksisterer specifikke komplikationer for bestemte blokadeteknikker. 
Disse skal tages i betragtning af brugeren iht. teknikkens stand.

Advarsels- og sikkerhedsanvisninger
Tilslutningsbøsningen på stimulationskanylen må udelukkende forbindes med 
den tilsvarende modstik på nervestimulatoren. Hvis et mellemkabel anvendes, 
skal der ligeledes være opmærksomhed på dets rette forbindelse!

Trykknapforbindelsen på apparatets bagsiden må kun sluttes til klæbeelektro-
den. Disse stik/ forbindelser må under ingen omstændigheder komme i kontakt 
med spændingsførende dele (f.eks. stikdåser) eller metalgenstande!

Stimulationen må ikke ske gennem hovedet, ved øjnene, gennem munden eller 
gennem hjertet.

For at undgå en gaseksplosion af anæstesigasser eller antændingen af brænd-
bare væsker må MultiStim ECO ikke anvendes i omgivelser med eksplosionsfare.

For at undgå utilsigtede skader på patienten, skal alle tilsluttede indretninger i 
patientens omgivelser overholde de gældende forskrifter. Alle indretninger og 
tilbehør skal overholde DS/EN 60601-1, DS/EN 60601-1-1 samt de anvendte 
standarder derunder.

Man skal være opmærksom på, at selv om alle regler for de enkelte indretninger 
overholdes, kan der under visse omstændigheder i uheldigste fald akkumuleres 
hhv. afledningsstrøm og patienthjælpestrøm, og patienten kan dermed bringes 
i fare ved utilladeligt høje værdier. Det skal altså på forhånd afprøves, om sam-
menkoblingen af indretningerne under visse omstændigheder overskrider den 
tilladte grænseværdi. Uhensigtsmæssig sammenkobling af apparater og indret-
ninger (systemopbygning) kan bringe patientens liv i fare.

Patienten selv må ikke komme i berøring med metalgenstande, der har jordfor-
bindelse, eller med andre indretninger, som kan lede strøm eller muliggøre en 
kapacitiv kobling. Af denne grund anbefaler vi brugen af et tilstrækkeligt isole-
rende, antistatisk underlag på operationsbordet.
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 MultiStim ECO må under ingen omstændigheder betjenes sammen med andre 
instrumenter eller andet tilbehør end det, der er frigivet, medfølgende eller 
anbefalet af producenten. Det er kun PAJUNK®-tilbehør der er EMV-teknisk 
testet. Tilbehør fra tredjeparter kan føre til alvorlige indskrænkninger i apparat- 
eller systemegenskaberne samt forårsage varige skader på patienten, brugeren 
eller apparatet.
 Der må på ingen måde foretages selvstændige ændringer i apparatets tekniske 
udstyr. I tilfælde af manipulation ophæves garantien og producentens hæf-
telse, og patientsikkerheden bringes i fare.

Ved samtidig anvendelse af HF-kirurgiapparater er der en akut forbrændings-
fare ved tilslutning af MultiStim ECO ved tilslutningskablet, kanylespidsen og 
klæbeelektroden. Det er derfor absolut nødvendigt at løsne alle tilslutninger til 
MultiStim ECO og fjerne stimulationskanylen fra vævet inden brugen af HF-ki-
rurgiapparater.

MultiStim ECO må ikke bruges på patienter med implanterede elektriske appa-
rater (f.eks. pacemaker) uden forudgående indhentning af passende medicinsk 
rådgivning fra en specialist. Eventuelle forstyrrelser i det implanterede apparat 
fra elektromyostimulationen kan udgøre en fare for patienten. 

Anbringelse af elektroder i nærheden af thorax (brystkasse, hjerte) kan øge risi-
koen for hjerteflimmer (cardiac fibrillation).

Vær opmærksom på positionen af metalimplantater i vævet (f.eks. plader eller 
elektrodekabler). De kan muligvis lede til stimulationssignaler på andre steder 
og kan fremkalde en skadelig virkning der.

For at undgå, at en dårlig kontakt med klæbeelektroderne fører til en fejlpositio-
nering af stimulationskanylen, skal det sikres, at klæbeelektroden har en tilstræk-
keligt sikker kontakt med lav impedans i vævet.

Betjen kun MultiStim ECO med (det CE-mærkede) PAJUNK®-originaltilbehør.

Gennem dynamisk elektriske og dynamisk magnetiske interferensområder kan 
der optræde vekselvirkninger mellem apparatet og systemet. Dette kan påvirke 
er-stimulusstrømmålingen og i ekstreme tilfælde føre til en fejlvisning og i givet 
fald til en sikkerhedsafbrydelse af stimulationen (se afsnittet Elektromagnetisk 
immunitet).

Kontroller MultiStim ECO med regelmæssige mellemrum iht. forskrifterne i 
denne brugsanvisning. For at undgå fejlfunktion i MultiStim ECO skal alle funk-
tioner kontrolleres inden brug, og det skal sikres, at tilbehøret er egnet til anven-
delsen. Det anvendte tilbehør skal svare til en sikkerhedsklasse af type BF.

Inden og under anvendelsen skal apparatet, tilslutningskablerne og deres stik 
holdes fuldstændigt rene og tørre. Fugtighed og snavs indskrænker nervestimu-
latorens funktion og stimulationsresultatet.

Skub kanylen langsomt og kontrolleret fremad. Forsøg kun at overvinde even-
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tuel vævsmodstand med største omhu og forsigtighed.

Den aktive stimulation kan til hver en tid afbrydes ved at trykke på ON/
OFF-knappen eller ved manuelt at skille kanylen fra stimulatoren.

Med hensyn til bortskaffelse af MultiStim ECO og det listede tilbehør skal bru-
geren overholde de gældende nationale regler. Bortskaf den gamle enhed i den 
registrerede EAR-opsamlingsbeholder, eller returner den til producenten.

 Med hensyn til bortskaffelse af MultiStim ECO og det listede tilbehør skal bru-
geren overholde de gældende nationale regler. Bortskaf den gamle enhed i den 
registrerede EAR-opsamlingsbeholder, eller returner den til producenten.

Teknisk beskrivelse
MultiStim ECO genererer reproducerbare rektangelimpulser med en frekvens 
på 1 Hz og trinvist indstillelig elektromyoimpuls. Indstillingsområdet for impuls-
strømmen udgør: Ved brug af stimulationskanyler og katetre 0,2 mA til 2,0 mA. 

Ved aktiv strømimpulsafgivelse og lukket patientstrømkredsløb blinker den 
grønne LED ved sudeb af stimulationstasten til optisk kontrol, og der lyder en 
kort signaltone synkront med stimulusrytmen til akustisk kontrol, dvs. der flyder 
stimulationsstrøm gennem patienten.

Hvis den grønne LED ved siden af stimulationstasten lyser, er patientstrømkreds-
løbet enten ikke lukket, eller der er en modstand > 12kΩ; i dette tilfælde høres 
intet akustisk signal, dvs. der flyder ingen eller kun mindre end valgt stimulati-
onsstrøm gennem patienten. Som optisk anvisning på dette lyser også den gule 
LED ved siden af ikke-lig-med-symbolet (≠).
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Tekniske data

Type MultiStim ECO

Beskyttelsesgrad mod elektrisk 
stød EN 60601-1

BF

Beskyttelsesmåde IEC 60529 IP54

Batteri 2 stk. 1,5 V LR1 (N-size, LADY Battery) 

Elektromyostimulation maks. 2 mA

Modstandsområde 0 Ω - 12 kΩ

Stimulusspænding maks. 24 V

Stimulusfrekvens 1 Hz

Stimulusimpulsbredde 0,1 ms

Driftsbetingelser Temperatur:  10 °C til 30 °C

Luftfugtighed:  20 % – 65 %

Lufttryk:  700 hPa til 1060 hPa

Transport og opbevaring Temperatur:  10 °C til 30 °C

Luftfugtighed:  20 % – 65 %

Lufttryk:  700 hPa til 1060 hPa

Produktlevetid 2 år

Brugerflade

Den aktuelle indstilling vises med LED.

Når MultiStim ECO tændes, er indstillingerne altid sat til fabrik-
sindstillingerne, som er:

Stimulationsstrømstyrke: 0,5 mA (den grønne LED under 0.5 mA 
lyser)

Lydstyrke: middel (den midterste grønne LED over højttalersym-
bolet lyser)

Stimulation: SLUKKET (LED ved siden af stimulationstasten er sluk-
ket)
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Funktionstaster

Tast Funktion

TÆNDT/ SLUKKET

Valg af lydstyrke (middel · høj · lav · middel · høj · lav · 
osv.)

Valg af stimulationsstrømstyrke

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

Stimulation TÆNDT / SLUKKET (pause)

Funktionssymboler

Symbol Betydning

Visning af batteristatus

Grøn LED lyser: batteristatus ok. Batterierne er funktionsdygtige, 
den nødvendige ydelse er tilgængelig.

Rød LED blinker: Batterierne er meget svage, skift batterierne så 
snart som muligt.

Rød LED lyser: Batterierne er afladede, stimulatoren kan ikke læn-
gere benyttes. Skift omgående batterierne for at kunne bruge sti-
mulatoren igen. 

Gul LED slukket: Strømkredsløbet er lukket, valgt strøm = udgangs-
strøm

Gul LED lyser: Strømkredsløbet er ikke lukket (f.eks. kanylen er 
endnu ikke stukket ind, klæbeelektroden er ikke placeret korrekt, 
kablet er ikke forbundet korrekt, der er for høj modstand i syste-
met, osv.)
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LED slukket: Der er ingen advarsel, stimulatoren kan benyttes. 

Rød LED lyser: Der er en intern eller ekstern fejl. Apparatet må 
under ingen omstændigheder bruges. Send MultiStim tilbage til 
producenten.

Drift
Kontrol inden idriftsættelse

 Vær opmærksom på: Apparater med afvigende adfærd må ikke sættes i drift. I 
dette tilfælde skal kundeservice kontaktes. Elektromedicinske apparater må kun 
åbnes eller istandsættes af producenten eller af en, der er specifikt udpeget af 
producenten.

Foretag de nedenstående kontroller inden hver idriftsættelse af apparatet:

1. Aktiver ON-knappen for at tænde apparatet. Apparatet tændes og skifter 
til PAUSE-mode. Fabriksindstillingerne vises (middel lydstyrke, strømstyrke 
0,5 mA, stimulation SLUKKET). Hvis den røde batterivisnings-LED blinker 
efter tænding, skal batterierne skiftes; hvis den røde batterivisnings-LED 
lyser permanent, skal batterierne skiftes med det samme (se afsnittet 
Batterier). Hvis stimulatoren opdager en fejlagtig funktion, lyser den røde 
advarsels-LED. Apparatet er ikke klar til drift og skal sendes tilbage til pro-
ducenten.

2. Forbind klæbeelektroden med trykknappen på bagsiden af MultiStim ECO. 
Fjern beskyttelsesfolien på klæbeelektroden og sæt den sammen med 
stimulatoren på et egnet sted på patienten. Til optimal betjening af stimu-
latoren anbefales en positionering i nærheden af punktionsstedet.

3. Hvis anvendelsen af et envejs-mellemkabel foretrækkes, skal det gule stik 
på forlængerkablet stikkes ind i kontaktbøsningen på undersiden af stimu-
latoren. Forbind det hvisde stik på forlængerkablet med kanylekablet eller 
spændingsadapteren på kateteret (kun til stimulerbare katetre). Hvis der 
ikke anvendes et mellemkabel, skal stikket på kanylekablet stikkes direkte 
ind i den dertil beregnede åbning på undersiden af stimulatoren.

4. Efter tilslutning af alle komponenter og aktivering af stimulationen, inden 
kanylen er stukket ind, bør kun de grønne LED'er og de gule LED'er ved 
siden af ≠ symbolet lyse (åbent strømkredsløb). Er dette tilfældet, kan 
brugen påbegyndes.

5. Så snart hudoverfladen berøres eller punkteres med kanylen, begynder 
MultiStim ECO den aktive afgivelse af strømimpulser; det opfattes både 
optisk gennem stimulations-LED'ens rytmiske blinken og akustisk.
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Betjening af nervestimulatoren

Tænd/ sluk

Det er nok at trykke kort på tænd-/ sluksymbolet for at tænde 
MultiStim ECO.

For at slukke MultiStim ECO trykkes på knappen i ca. 2 sekunder.

Hvis stimulatoren ikke slukkes, og der ikke trykkes på en tast i 30 
minutter, slukker MultiStim ECO sig selv for at skåne batterierne. 

Valg af stimulationsstrømstyrke

Som startværdi er der indstillet en stimulationsstrømstyrke på 
0,5 mA. Hvis stimulationsstrømstyrken skal øges, trykkes på den 
højre valgknap (+) og for at mindske strømstyrken den venstre 
valgknap (-). 

Den højeste (2,0 mA) og den laveste (0,2 mA) stimulationsstrøm-
styrke er endepunkter, der kan således ikke ske en øgning eller 
mindskning af stimulationsstrømstyrken i kreds. Så af sikkerhe-
dsgrunde er det f.eks. ikke muligt direkte at vælge 0,2 mA ved 
at trykke på den venstre valgknap (-) fra en indstillet værdi på 
2,0 mA. 

Start stimulation/ pause-funktion

Efter tænding befinder MultiStim ECO sig altid i pause-tilstand. 
Dette ses ved, at LED ved siden af stimulationstasten ikke lyser, og 
der høres ikke noget akustisk signal. Tryk på stimulationstasten 
for at starte stimulationen. Trykkes der på denne endnu engang, 
vender MultiStim ECO tilbage til pause-tilstand.

Vigtigt: I pause-tilstand kan stimulationsparametrene ændres, 
uden at stimulationsimpulser afgives til patienten.

Når patientkredsløbet er lukket med det samme efter starten af 
stimulationen, blinker den grønne stimulations-LED i takt med 
frekvensen i 1 Hz rytmen, samtidig høres et akustisk signal i 
samme rytme.

Hvis patientstræmkredsløbet stadig er åbent efter starten af sti-
mulationen, lyser den grønne stimulations-LED, det akustiske 
signal mangler, og den gule LED ved siden af ikke-lig-med-sym-
bolet (≠) lyser ligeledes. Så snart strømkredsløbet er lukket, og 
der afgives strømimpulser til patienten, slukkes den gule ≠ LED. 
Samtidig blinker den grønne stimulations-LED og det akustiske 
signal lyder.
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Når MultiStim ECO tændes, er lydstyrken til det akustiske signal 
indstillet til mellemtrinnet.

Lydstyrken kan forandres ved at trykke på lydstyrkeknappen i 
rundkreds (middel · høj · lav · middel · høj · lav · osv.). Den ind-
stillede lydstyrke bliver vist ved de tre grønne LED'er, der ligger 
ovenover. Den venstre LED står for lav, den højre for høj. Den 
valgte lydstyrkes LED lyser grønt.

Hvis den gule LED ved ≠ symbolet lyser op, og det akustiske signal forstummer 
under driften, opnås den indstillede strømstyrke ikke længere. Dette kan skyldes 
en af følgende årsager:

• der er ikke noget eller der er tilsluttet et defekt stimulationskabel,
• elektroderne er ikke eller ikke korrekt tilsluttet,
• den elektriske modstand i patientens væv er for stor.

Den aktive stimulation kan også afsluttes ved hjælp af tænd-/slukknappen (tryk 
knappen ned i mindst 2 sekunder).

Batterier
Kontroller regelmæssigt, at batteriet er opladet efter forskrifterne. Batteritil-
standsvisningen hjælper til dette. Hvis den lyser grønt, er batteriernes ladetil-
stand ok. Så snart den begynder at lyse rødt, skal batterierne skiftes hurtigst 
muligt for fortsat at kunne yde en pålidelig stimulation. Hvis batteritilstandsvis-
ningen allerede lyser rødt, er det ikke længere muligt at stimulere, og kun ved 
at skifte batterierne ud med det samme, kan MultiStim ECO fortsat anvendes.

Hvis MultiStim ECO ikke anvendes i længere tid, skal batteriet fjernes fra appara-
tet for at undgå, at det aflader.

Udskiftning af batterierne
Batterikammeret befinder sig på bagsiden af MultiStim ECO. Åbn dette ved at 
løsne skruen til batterikammeret med et passende værktøj. Udskift batterierne.

Udskift altid begge batterier og anvend kun nye batterier.
Når de nye batterier sættes i, skal man være opmærksom på, at de vender i 
den rigtige retning.
Anvend kun alkali-mangan-batterier (alkaline) (f.eks. Varta LR1 / 4001 / LADY 
/ N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
 Efter hver udskiftning af batterier skal kontrollen inden idriftsættelse gennem-
føres for at sikre, at MultiStim ECO stadig er funktionsdygtig.
OBS: Ved flade batterier må MultiStim ECO ikke længere bruges af sikker-
hedgrunde.
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Rengøring og desinfektion
Brug kun bløde, fugtige klude til at rengøre og desinficere enheden. Vand, 
sæbevand og sprit er særligt velegnede til dette. Vær opmærksom på, at der 
ikke trænger fugt ind i apparatet. Sprit eller kommercielle desinfektionsmidler 
baseret på alkohol kan anvendes til desinfektion.

Bemærk: Følgende midler bør ikke bruges til rengøring: trichlorethylen, ace-
tone, butanon, methanol, nitrofortyndinger

Vedligeholdelse og sikkerhedstekniske kontroller
Inden hver brug skal det kontrolleres, at apparatet og tilbehøret er i behørig 
tilstand. Et fejlagtigt apparat må ikke betjenes. Elektromedicinske apparater må 
kun repareres af producenten eller af en, der er specifikt udpeget af producen-
ten. Ved reparationsmeldingen skal der tilføjes en detaljeret fejlbeskrivelse.

Sikkerhedstekniske kontroller
Sikkerhedstekniske kontroller er ikke nødvendige.

Signalforløb og impulsmønster
Stimulationen gennemføres ved alle signalforløb via monofasiske, negative rek-
tangelpulser. Der afgives kun elektrisk energi i løbet af stimulationspulsen. 

 Stimulusimpulsform: Rektangelpuls 
Stimulusfrekvens: 1Hz 
Stimulusimpulsbredde: 0,1 ms

Elektromagnetisk immunitet (EMV)
MultiStim ECO svarer til normen for elektromagnetisk immunitet (EMV) EN 
60601-1-2:2007.

Tests for elektromagnetisk immunitet blev gennemført af:

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim
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(efter EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabel 1)

MultiStim ECO er beregnet til anvendelse i elektromagnetiske omgivelser som 
angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af MultiStim ECO skal sikre sig, at den 
anvendes i sådanne omgivelser.

Interferensmåling Overensstem-
melse

Elektromagnetiske omgivelser - 
retningslinjer

HF-emission efter CISPR 
11

Gruppe 1 MultiStim ECO anvender udeluk-
kende HF-energi til den interne 
funktion. Derfor er HF-emissionen 
særdeles lille, og det er usand-
synligt, at elektroniske apparater 
i nærheden forstyrres.

HF-emission efter CISPR 
11

Klasse B MultiStim ECO er egnet til brug 
i andre bygninger end beboel-
sesbygninger o.lign., der umid-
delbart er tilsluttet det offentlige 
forsyningsnet, som også forsyner 
bygninger, der anvendes til bolig-
formål.

Emission af oversving-
ning efter IEC 61000-3-2

Ikke anvendelig

Emission af spændingss-
vingninger/ flicker efter 
IEC 61000-3-3

Ikke anvendelig
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soliditet (efter EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabel 2)

MultiStim ECO er beregnet til anvendelse i elektromagnetiske omgivelser som 
angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af MultiStim ECO skal sikre sig, at den 
anvendes i sådanne omgivelser.

Soliditetskon-
trol

IEC 60601- 
Kontrolniveau

Overensstem-
melsesniveau

Elektromagnetiske omgi-
velser - retningslinjer

Udladning af 
statisk elektrici-
tet (ESD) efter 
IEC 61000-4-2

± 6 kV kontak-
tudladning

± 8 kV luftud-
ladning

± 6 kV kontak-
tudladning

± 8 kV luftud-
ladning

Gulve skal bestå af træ eller 
beton eller være dækket af 
keramikfliser.  Hvis gulvet er 
dækket af syntetisk materi-
ale, skal den relative luftfug-
tighed være på mindst 30 %.

Hurtige transi-
enter/ bygetran-
sienter efter IEC 
61000-4-4

± 2 kV for net-
ledninger

± 1 kV for ind- 
og udgangs-
ledninger

Ikke anven-
delig

Ikke anvendelig

Overspænding/ 
Surges efter IEC 
61000-4-5

± 1 kV spæn-
ding yderleder-
yderleder

± 2 kV spæn-
ding yderleder-
jord

Ikke anven-
delig

Ikke anvendelig
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korte afbrydel-
ser og spæn-
dingsudsving 
i strømforsyn-
ingsledninger 
efter IEC 61000-
4-11

< 5 % Ur

(>95 % fald i Ur) i ½ 
periode

40 % Ur

(60 % fald i Ur) i 5 
perioder

70 % Ur

(30 % fald i Ur) i 25 
perioder

< 5 % Ur

(>95 % fald i Ur) i 5 s

Ikke anvendelig Ikke anvendelig

Magnetfelt ved 
strømfrekvens 
(50/ 60 Hz) 
efter  
IEC 61000-4-8

3 A/m Ikke anvendelig Ikke anvendelig

Ur er netvekselspændingen inden anvendelse af kontrolniveauet
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soliditet (efter EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabel 4)

MultiStim ECO er beregnet til anvendelse i elektromagnetiske omgivelser som angivet 
nedenfor. Kunden eller brugeren af MultiStim ECO skal sikre sig, at den anvendes i 
sådanne omgivelser.

Soliditets-
kontrol

IEC 60601-Kont-
rolniveau

Overens-
stemmel-
sesniveau

Elektromagnetiske omgivel-
ser - retningslinjer

Lednings-
båren HF-
forstyrrelser 
efter IEC 
61000-4-6

3 Veffektiv værdi

150 kHz til 80 MHz 
inden for ISM-bån-
denea

Ikke anven-
delig

Bærbart og mobilt RF-kommu-
nikationsudstyr bør kun anven-
des i den anbefalede sikkerhe-
dsafstand fra MultiStim ECO og 
alle apparatets dele, inklusive 
kabler, som beregnes efter den 
ligning, der gælder for sende-
rens frekvens.

Anbefalet sikkerhedsafstand:

d = 3,5/U1√P for 150 kHz til 80 
MHz

d = 12/U1√P for 80  MHz til 
800 MHz

d = 23/U1√P for 800  MHz til 
2,5 GHz

hvor P er senderens maksimale 
nominelle udgangseffekt i watt 
(W) i henhold til senderfabri-
kanten, og d er den anbefalede 
sikkerhedsafstand i meter (m)b.

10 Veffektiv værdi

150 kHz til 80 MHz 
inden for ISM-bån-
denea

Ikke anven-
delig

Udstrålede 
HF-forstyr-
relser efter 
IEC 61000-
4-3

3V/m

80 MHz til 2,5 GHz

3V/m   Feltstyrker fra faste RF-
sendere, bestemt ved 
en elektromagnetisk 
måling på stedetc bør 
ligge under overens-
stemmelsesniveauet i 
alle frekvensområder.d 
Interferens kan fore-
komme i nærheden af 
udstyr, der er mærket 
med følgende symbol:
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råde.

Bemærkning 2 Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer 
ikke gælder. Elektromagnetisk strålingsspredning påvirkes 
af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og 
mennesker.

a) ISM-frekvensbåndene (til industriel, videnskabelig og medicinsk brug) 
mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 
13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

b) Overenstemmelsesniveauet i ISM-frekvensbåndene mellem 150 kHz og 80 
MHz og i frekvensområdet fra 80 MHz og 2,5 GHz er bestemt til at mindske 
risikoen for, at mobile/ bærbare kommunikationsenheder kan fremkalde 
interferens, når de utilsigtet indføres på patientområdet. Af denne grund 
bliver der indregnet en ekstra faktor på 10/3 ved udregningen af de anbefa-
lede sikkerhedsafstande i dette frekvensområde.

c) Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. stationer til mobil- og trådløse telefo-
ner, mobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsen-
delser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. Hvis det elektromagne-
tiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje at 
få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet.  Hvis den målte feltstyrke, 
på det sted hvor MultiStim ECO anvendes, overstiger det gældende overens-
stemmelsesniveau, bør MultiStim SENSOR overvåges for at kontrollere, at det 
fungerer efter hensigten. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, bør der tages 
yderligere forholdsregler som f.eks. at flytte MultiStim ECO eller anbringe det, 
så det vender i en anden retning.

d) I frekvensområdet fra 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 10 
V/m

Tilføjelse til 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
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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

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

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Anvendelsesdel type BF

 Bortskaf alle komponenter og materialer i henhold til miljø og regler, eller send 
dem til gentilberedning. Hvis det medicinske udstyr ikke længere bruges, skal 
det bortskaffes i overensstemmelse med de relevante nationale miljøbeskyttel-
sesregler.
 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
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PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.

Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Se brugsanvisningen

Katalognummer Rx only Receptpligtig (Produktet må kun 
anvendes af kvalificeret medicinsk 
personale i henhold til sit formål.)Må ikke anvendes, hvis emballagen 

er beskadiget

Opbevares tørt Må ikke bortskaffes med almind-
eligt husholdningsaffald

Luftfugtighed Tip

OBS! Information

Beskyttelse mod elektrisk stød type BF Produktet er i overensstemmelse 
med de gældende krav, der er 
angivet i EU's harmoniserings-
lovgivning, og monitoreres af et 
bemyndiget organ

Fremstillingsdato

Batchkode

Usteril Overhold instruktionerne (SO 7010-
M002)

Beskyttes mod sollys Styktal

Temperaturbegrænsning Oversættelse

Lufttryk, begrænsning Medicinsk udstyr
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