
Nerve stimulation

MultiStim ECO



2

Έλ
λη

να
ς

Οδηγίες χρήσης
Ειδική σημείωση

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται η συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς. 
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατά-
σταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνονται υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης των άλλων 
προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών από διαφο-
ρετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) υπόκειται 
στην ευθύνη του χρήστη. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας ή βλάβης.

Περιγραφή συσκευής/ Συμβατότητα/ Παρελκόμενα

 Το MultStim ECO προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με προϊόντα της PAJUNK® 
GmbH Medizintechnologie (π.χ. βελόνες UniPlex και SonoPlex). Μόνο με αυτά τα 
προϊόντα μπορεί να είναι βέβαιη η ασφαλής και επιτυχημένη λειτουργία.

Το MultiStim ECO παραδίδεται με τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό:

• Νευροδιεγέρτης MultiStim ECO
• 2 τεμ. μπαταρίες Ν 1,5 Volt (LR1, LADY, N-Size) 
• Οδηγίες χρήσης/ τεχνική περιγραφή
• Βαλιτσάκι για τη φύλαξη του MultiStim ECO

Το MultiStim ECO μπορεί να συνδεθεί με το καλώδιο τη βελόνας ή με ένα ενδιά-
μεσο καλώδιο μιας χρήσης (ως προέκταση ή για τη χρήση καθετήρα με δυνατό-
τητα διέγερσης):

Περαιτέρω, με το MultiStim Eco μπορεί να συνδεθεί το παρελκόμενο PlugX, το 
οποίο καθιστά εφικτή τη χρήση του MultiStim Eco ως συσκευής χειρός. Το PlugX 
διαθέτει ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.
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MultiStim ECO με βαλιτσάκι 1151-94-50

Ενδιάμεσο καλώδιο μιας χρήσης για τη σύνδεση 
βελονών ή καθετήρων διέγερσης, στείρο

01151-861Q

Προσαρμογέας χειρός PlugX 1151-94-21

Βελόνες/Σετ SonoPlex LUER
001185-xx

001187-xx

Βελόνες/Σετ SonoPlex Surety®
001186-xx

001189-xx

Όλες οι βελόνες / τα σετ καθετήρων PAJUNK® GmbH Medizintechnologie 
που χρησιμοποιούνται στην περιφερική περιοχική αναισθησία / τον νευρικό 
αποκλεισμό με νευροδιέγερση.

Συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα:

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

Προβλεπόμενη χρήση

Το MultiStim ECO χρησιμεύει στον προσδιορισμό και τον εντοπισμό περιφερικών 
νεύρων και νευρικών δεσμών, π.χ. για την τοπική και περιοχική αναισθησία (δια-
γνωστικός, ενδοεγχειρητικός και θεραπευτικός αποκλεισμός). 

Ενδείξεις

Περιφερική περιοχική αναισθησία/ Νευρικός αποκλεισμός

Αντενδείξεις

Δεν υπάρχουν αντενδείξεις ειδικά για το προϊόν.

Υπάρχουν ειδικές αντενδείξεις για συγκεκριμένες τεχνικές αποκλεισμού. Οι αντεν-
δείξεις αυτές θα πρέπει να σταθμίζονται από τον χειριστή σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και μετά από μια ανάλυση κινδύνου-οφέλους για 
τον συγκεκριμένο ασθενή.

Γενικές αντενδείξεις για περιφερικό νευρικό αποκλεισμό είναι οι ακόλουθες:

• Λοιμώξεις στην περιοχή του σημείου παρακέντησης
• Εμφανείς διαταραχές πήξης
• Άρνηση του ασθενή
• Νευρολογικά προβλήματα
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Τυπικές επιπλοκές του περιφερικού νευρικού αποκλεισμού είναι οι ακόλουθες:

• Τοξικές αντιδράσεις (εγχεόμενο υγρό)
• Όψιμες νευρολογικές βλάβες

Περαιτέρω υφίστανται ειδικές επιπλοκές για συγκεκριμένες τεχνικές αποκλεισμού. 
Αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον χειριστή σύμφωνα με τις τελευταίες 
εξελίξεις της τεχνολογίας.

Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφαλείας

Συνδέετε την υποδοχή σύνδεσης της βελόνας διέγερσης αποκλειστικά και μόνο με 
το αντίστοιχο βύσμα του νευροδιεγέρτη. Αν χρησιμοποιείτε ενδιάμεσο καλώδιο, 
θα πρέπει να προσέχετε και τη σωστή του σύνδεση!

Η σύνδεση με πιεστικό κουμπί στην πίσω πλευρά της συσκευής επιτρέπεται να 
συνδέεται μόνο στο αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να φέρετε αυτά τα βύσματα / αυτές τις συνδέσεις σε επαφή με στοιχεία από τα 
οποία διέρχεται τάση (π.χ. πρίζες) ή μεταλλικά αντικείμενα!

Η διέγερση δεν επιτρέπεται να εκτελείται μέσω της κεφαλής, των οφθαλμών, του 
στόματος ή της καρδιάς.

Για την αποφυγή έκρηξης αερίων αναισθησίας ή ανάφλεξης εύφλεκτων υγρών, 
το MultiStim ECO δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με κίνδυνο 
έκρηξης.

Για την αποφυγή ακούσιων τραυματισμών του ασθενούς, όλες οι συνδεδεμένες 
διατάξεις στον χώρο ασθενούς πρέπει να καλύπτουν τις ισχύουσες προδιαγρα-
φές. Όλες οι διατάξεις και τα παρελκόμενα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
προτύπων EN 60601-1 και EN 60601-1-1, καθώς και των υποπροτύπων που έχουν 
εφαρμογή.

Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι υπό ορισμένες συνθήκες, ακόμη και αν τηρού-
νται όλοι οι κανόνες για τις επιμέρους διατάξεις, στη δυσμενέστερη περίπτωση 
σημειώνεται άθροιση όλων των ρευμάτων διαφυγής / των βοηθητικών ρευμάτων 
ασθενούς και προκύπτουν ανεπίτρεπτα υψηλές τιμές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
τον ασθενή. Θα πρέπει επομένως να ελέγχετε εκ των προτέρων μήπως η ταυτό-
χρονη ενεργοποίηση των διατάξεων έχει υπό συνθήκες ως αποτέλεσμα την υπέρ-
βαση των επιτρεπτών οριακών τιμών. Η ακατάλληλη ταυτόχρονη ενεργοποίηση 
συσκευών και διατάξεων (σχηματισμός συστήματος) ενδέχεται να τραυματίσει 
τον ασθενή με κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο ίδιος ο ασθενής δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα 
που είναι γειωμένα ή σχηματίζουν με άλλες διατάξεις ηλεκτρικά αγώγιμη σύνδεση 
ή καθιστούν εφικτή τη χωρητική σύζευξη. Γι' αυτόν τον λόγο, συνιστούμε να χρη-
σιμοποιείται στη χειρουργική κλίνη ένα επαρκώς μονωτικό αντιστατικό υπόθεμα.
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και παρελκόμενα άλλα εκτός από τα εγκεκριμένα, παραδιδόμενα ή συνιστώμενα από 
τον κατασκευαστή. Μόνο τα παρελκόμενα της PAJUNK® έχουν ελεγχθεί τεχνικά ως 
προς την ΗΜΣ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα). Τα παρελκόμενα άλλων κατασκευ-
αστών ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες της 
συσκευής και του συστήματος και να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στον ασθενή, τον 
χρήστη ή τη συσκευή.

 Ποτέ μην προβαίνετε σε αυθαίρετες τροποποιήσεις του τεχνικού εξοπλισμού της 
συσκευής. Σε περίπτωση παρέμβασης, η εγγύηση και η ευθύνη του κατασκευαστή 
παύουν να ισχύουν και η ασφάλεια του ασθενούς διακυβεύεται.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης χειρουργικών συσκευών ΥΣ υφίσταται σοβα-
ρός κίνδυνος εγκαύματος στις συνδέσεις του MultiStim ECO, το καλώδιο σύνδε-
σης, την αιχμή της βελόνας και το αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο. Γι' αυτόν τον λόγο, 
πριν από τη χρήση χειρουργικών συσκευών ΥΣ, θα πρέπει οπωσδήποτε να απο-
συνδέονται όλες οι συνδέσεις με το MultiStim ECO και να απομακρύνεται από τον 
ιστό η βελόνα διέγερσης.

Το MultiStim ECO δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με εμφυτευμένες 
ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότη) χωρίς να έχει ληφθεί προηγουμένως η 
ιατρική συμβουλή ειδικού. Οι πιθανές διαταραχές της λειτουργίας των εμφυτευ-
μένων συσκευών λόγω του ρεύματος διέγερσης ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για 
τον ασθενή. 

Η τοποθέτηση ηλεκτροδίων κοντά στον θώρακα (θωρακικός κλωβός, καρδιά) ενδέ-
χεται να αυξήσει τον κίνδυνο κοιλιακής μαρμαρυγής (cardiac fibrillation).

Προσέχετε τη θέση μεταλλικών εμφυτευμάτων στον ιστό (π.χ. πλακών ή καλωδίων 
ηλεκτροδίων). Πιθανόν να διοχετεύσουν τα σήματα διέγερσης σε άλλα σημεία και 
να προκληθεί εκεί βλάβη.

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η κακή επαφή του αυτοκόλλητου ηλεκτροδίου 
να προκαλέσει εσφαλμένη τοποθέτηση της βελόνας διέγερσης, διασφαλίστε ότι το 
αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο έχει επαρκώς καλή επαφή με χαμηλή αντίσταση ιστών.

Χρησιμοποιείτε το MultiStim ECO μόνο με τα αυθεντικά παρελκόμενα της PAJUNK® 
(που φέρουν τη σήμανση CE).

Τα δυναμικά ηλεκτρικά και δυναμικά μαγνητικά πεδία παρεμβολών ενδέχεται να 
προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη συσκευή και το σύστημα. Οι αλληλε-
πιδράσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τη μέτρηση του ρεύματος διέγερσης, 
και σε ακραία περίπτωση να έχουν ως αποτέλεσμα εσφαλμένη ένδειξη και απε-
νεργοποίηση ασφαλείας της διέγερσης (βλ. ενότητα Ηλεκτρομαγνητική συμβατό-
τητα).

Ελέγχετε το MultiStim ECO ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Για την αποφυγή προβλη-
μάτων λειτουργίας του MultiStim ECO, να ελέγχετε πριν από την επέμβαση όλες 
τις λειτουργίες και να βεβαιώνεστε ότι τα παρελκόμενα είναι κατάλληλα για την 
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κατηγορία ασφαλείας τύπου BF.

Πριν και κατά την εφαρμογή, διατηρείτε τη συσκευή, το καλώδιο σύνδεσης και τα 
βύσματά του εντελώς καθαρά και στεγνά. Η υγρασία και η ρύπανση επηρεάζουν 
αρνητικά τη λειτουργία του νευροδιεγέρτη και το αποτέλεσμα της διέγερσης.

Ωθήστε τη βελόνα αργά και ελεγχόμενα προς τα εμπρός. Τώρα προσπαθήστε με 
μεγάλη επιμέλεια και προσοχή να υπερκεράσετε τυχόν αντιστάσεις των ιστών.

Μπορείτε να διακόψετε την ενεργή διέγερση ανά πάσα στιγμή με τη χρήση του 
διακόπτη ON/OFF της συσκευής ή με χειρωνακτική αποσύνδεση της βελόνας από 
τον διεγέρτη.

Όσον αφορά την απόρριψη του MultiStim ECO και των παρελκομένων που ανα-
φέρονται, ο χρήστης θα πρέπει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 
χώρας του. Απορρίψτε την παλιά συσκευή στο αντίστοιχο δοχείο συλλογής EAR ή 
αποστείλετέ την πίσω στον κατασκευαστή.

 Όσον αφορά την απόρριψη του MultiStim ECO και των παρελκομένων που αναφέρο-
νται, ο χρήστης θα πρέπει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της χώρας του. 
Απορρίψτε την παλιά συσκευή στο αντίστοιχο δοχείο συλλογής EAR ή αποστείλετέ την 
πίσω στον κατασκευαστή.

Τεχνική περιγραφή

Το MultiStim ECO δημιουργεί αναπαράξιμους τετραγωνικούς παλμούς με συχνό-
τητα 1Hz και βαθμιδωτά ρυθμιζόμενο ρεύμα διέγερσης. Το εύρος ρύθμισης της 
έντασης παλμού είναι 0,2 mA – 2,0 mA όταν χρησιμοποιούνται βελόνες και καθε-
τήρες διέγερσης.

Όταν η παροχή παλμών ρεύματος είναι ενεργή και το κύκλωμα ασθενούς κλειστό, 
η πράσινη LED δίπλα στο πλήκτρο διέγερσης αναβοσβήνει για οπτικό έλεγχο, και 
ένα σύντομο ηχητικό σήμα ακούγεται σε συγχρονισμό με τον ρυθμό του ερεθί-
σματος για ακουστικό έλεγχο, δηλ. υπάρχει ροή ρεύματος μέσω του ασθενούς.

Αν η πράσινη LED δίπλα στο πλήκτρο διέγερσης ανάβει, είτε το κύκλωμα ασθενούς 
δεν είναι κλειστό, είτε υπάρχει αντίσταση > 12kΩ, και στις περιπτώσεις αυτές δεν 
ακούγεται ηχητικό σήμα, δηλ. δεν ρέει μέσω του ασθενούς ρεύμα διέγερσης, ή το 
ρεύμα που ρέει είναι χαμηλότερο από το επιλεγμένο. Ως οπτική ένδειξη γι' αυτό 
ανάβει επιπλέον και η κίτρινη LED δίπλα στο σύμβολο ανισότητας (≠).
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Τύπος MultiStim ECO

Βαθμός προστασίας έναντι 
ηλεκτροπληξίας EN 60601-1

BF

Κατηγορία προστασίας IEC 
60529

IP54

Μπαταρία 2 τεμ. 1,5 V LR1 (μέγεθος N, LADY Battery) 

Ρεύμα διέγερσης μέγ. 2 mA

Εύρος αντίστασης 0 Ω - 12 kΩ

Τάση διέγερσης μέγ. 24 V

Συχνότητα διέγερσης 1 Hz

Εύρος παλμού διέγερσης 0,1 ms

Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία:  10 °C έως 30 °C

Υγρασία αέρα:  20 % – 65 %

Πίεση αέρα:  700 hPa έως 1060 hPa

Συνθήκες μεταφοράς και φύλαξης Θερμοκρασία:  10 °C έως 30 °C

Υγρασία αέρα:  20 % – 65 %

Πίεση αέρα:  700 hPa έως 1060 hPa

Διάρκεια ζωής 2 έτη
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Η εκάστοτε ισχύουσα ρύθμιση εμφανίζεται μέσω λυχνιών LED.

Κατά την ενεργοποίηση του MultiStim ECO, οι ρυθμίσεις βρίσκονται 
πάντα στις εργοστασιακές τιμές, που έχουν ως εξής:

Ένταση ρεύματος διέγερσης: 0,5 mA (η πράσινη LED κάτω από το 
0.5 mA ανάβει)

Ένταση: μέτρια (η μεσαία πράσινη LED πάνω από το σύμβολο 
ηχείου ανάβει)

Διέγερση: OFF (η LED δίπλα στο πλήκτρο διέγερσης είναι σβηστή) 

Πλήκτρα λειτουργίας

Πλήκτρο Λειτουργία

ΟΝ/OFF

Επιλογή έντασης (μέτρια-ύψηλή-χαμηλή-μέτρια-υψηλή-
χαμηλή κλπ.)

Επιλογή της έντασης ρεύματος διέγερσης 

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

Διέγερση ON/OFF (παύση)
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Σύμβολο Σημασία

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Η πράσινη LED ανάβει: Κατάσταση μπαταρίας εντάξει. Οι μπαταρίες 
είναι λειτουργικές, η αναγκαία ισχύς είναι διαθέσιμη.

Η κόκκινη LED αναβοσβήνει: Οι μπαταρίες είναι πολύ αδύναμες, και 
θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε το ταχύτερο.

Η κόκκινη LED ανάβει: Οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί, ο διεγέρτης 
δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Αντικαταστήστε αμέσως τις 
μπαταρίες για να μπορέσετε να ξαναχρησιμοποιήσετε τον διεγέρτη. 

Κίτρινη LED σβηστή: Ηλεκτρικό κύκλωμα κλειστό, επιλεγμένο ρεύμα 
= ρεύμα εξόδου 

Κίτρινη LED αναμμένη: Το κύκλωμα δεν είναι κλειστό (π.χ. η βελόνα 
δεν έχει ακόμη διατρήσει, το αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο δεν είναι 
σωστά τοποθετημένο, το καλώδιο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, 
υπάρχει υπερβολική αντίσταση στο σύστημα, κλπ.)

Προειδοποιητικό σύμβολο!

LED σβηστή: Δεν υπάρχει καμιά προειδοποίηση σε εκκρεμότητα, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διεγέρτη. 

Η κόκκινη LED ανάβει: Υπάρχει εσωτερικό ή εξωτερικό σφάλμα. Δεν 
μπορείτε και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε 
τη συσκευή. Στείλτε το MultiSlim πίσω στον κατασκευαστή.

Λειτουργία

Έλεγχος και έναρξη λειτουργίας

 Παρακαλούμε προσέξτε: Συσκευές με διαφοροποιημένη συμπεριφορά δεν επιτρέπεται 
να τίθενται σε λειτουργία. Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την 
εξυπηρέτηση πελατών. Οι ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές επιτρέπεται να ανοίγονται ή/και 
να επισκευάζονται μόνο από τον κατασκευαστή ή από ρητά εξουσιοδοτημένη από 
αυτόν εταιρεία.

Πριν από κάθε έναρξη λειτουργίας της συσκευής, εκτελέστε τους ακόλουθους ελέγ-
χους:

1. Πατήστε το πλήκτρο ON για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή 
ενεργοποιείται και μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας PAUSE (Παύση). Οι 
εργοστασιακές ρυθμίσεις εμφανίζονται (μέτρια ένταση ήχου, ένταση ρεύ-
ματος 0,5 mA, διέγερση OFF). Αν μετά την ενεργοποίηση αναβοσβήνει η 
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σετε τη μπαταρία, ενώ αν η κόκκινη LED της ένδειξης κατάστασης μπαταρίας 
ανάβει συνεχώς, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως (ανα-
τρέξτε στην ενότητα Μπαταρίες). Αν ο διεγέρτης εντοπίσει προβληματική 
λειτουργία, η κόκκινη LED προειδοποίησης ανάβει. Η συσκευή δεν είναι 
έτοιμη για λειτουργία, και πρέπει να αποσταλεί πίσω στον κατασκευαστή.

2. Συνδέστε το αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο με το πιεστικό κουμπί στην πίσω 
πλευρά του MultiStim ECO. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη του 
αυτοκόλλητου ηλεκτροδίου και φέρτε το μαζί με τον διεγέρτη σε μια κατάλ-
ληλη θέση στον ασθενή. Για τη βέλτιστη δυνατότητα χειρισμού του διεγέρτη, 
συνιστάται η τοποθέτηση κοντά στο σημείο παρακέντησης.

3. Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσο καλώδιο μιας χρήσης, εισα-
γάγετε το κίτρινο βύσμα του καλωδίου προέκτασης στην υποδοχή επαφής 
στην κάτω πλευρά του διεγέρτη. Συνδέστε το λευκό βύσμα του καλωδίου 
προέκτασης με το καλώδιο της βελόνας ή τον προσαρμογέα σύσφιξης του 
καθετήρα (μόνο για καθετήρες με δυνατότητα διέγερσης). Αν δεν χρησιμο-
ποιείτε ενδιάμεσο καλώδιο, εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου της βελόνας 
απευθείας στο άνοιγμα που υπάρχει γι' αυτόν τον σκοπό στην κάτω πλευρά 
του διεγέρτη.

4. Μετά τη σύνδεση όλων των στοιχείων και την ενεργοποίηση της διέγερσης 
ενώ η βελόνα δεν έχει ακόμη διατρήσει, θα πρέπει να ανάβουν μόνο πρά-
σινες LED, καθώς και η κίτρινη LED δίπλα στο σύμβολο ≠ (ανοιχτό κύκλωμα 
ρεύματος). Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή.

5. Μόλις αγγίξετε ή διατρήσετε την επιφάνεια του δέρματος με τη βελόνα, το 
MultiStim ECO αρχίζει την ενεργή παροχή παλμών ρεύματος, πράγμα που 
μπορείτε να διαπιστώσετε οπτικά, από το ρυθμικό αναβοσβήσιμο των LED 
διέγερσης, αλλά και ακουστικά.

Χειρισμός του νευροδιεγέρτη

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το MultiStim ECO, αρκεί ένα σύντομο 
πάτημα του συμβόλου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Για να απενεργοποιήσετε το MultiStim ECO, κρατήστε το πλήκτρο 
πατημένο για περ. 2 δευτερόλεπτα.

Αν δεν απενεργοποιήσετε τον διεγέρτη και δεν πατήσετε κανένα 
πλήκτρο για 30 λεπτά, το MultiStim ECO απενεργοποιείται 
αυτόματα για εξοικονόμηση μπαταριών. 
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Ως αρχική τιμή προκαθορίζεται ένταση ρεύματος διέγερσης 
0,5 mA. Αν θέλετε να αυξήσετε την ένταση ρεύματος διέγερσης, 
πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής (+), κι αν θέλετε να τη μειώσετε, 
πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής (-). 

Η μέγιστη (2,0 mA) και η ελάχιστη (0,2 mA) ένταση ρεύματος 
διέγερσης είναι ακραία σημεία, πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση 
ή η αύξηση της έντασης ρεύματος διέγερσης δεν μπορεί να γίνει 
κυκλικά. Έτσι, για λόγους ασφαλείας, αν η ρυθμισμένη τιμή είναι 
π.χ. 0,2 mA, δεν είναι εφικτή η απευθείας επιλογή της τιμής 2,0 mA 
με πάτημα του αριστερού πλήκτρου επιλογής (-). 

Έναρξη διέγερσης / Λειτουργία παύσης

Μετά την ενεργοποίηση, το MultiStim ECO βρίσκεται πάντα στην 
κατάσταση παύσης. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από το 
γεγονός ότι η LED δίπλα στο πλήκτρο διέγερσης δεν ανάβει, ενώ 
δεν ακούτε και ηχητικό σήμα. Πατήστε το πλήκτρο διέγερσης για 
να ξεκινήσετε τη διέγερση. Αν το πατήσετε ξανά, το MultiStim ECO 
μεταβαίνει και πάλι στην κατάσταση παύσης.

Σημαντικό: Στην κατάσταση παύσης μπορείτε να αλλάξετε την 
ένταση ρεύματος διέγερσης χωρίς να χορηγηθούν παλμοί 
διέγερσης στον ασθενή.

Αν το κύκλωμα ρεύματος ασθενούς είναι ήδη κλειστό μετά την 
έναρξη της διέγερσης, η πράσινη LED διέγερσης αναβοσβήνει σε 
συγχρονισμό με τη συχνότητα σε ρυθμό 1Hz, ενώ ταυτόχρονα 
μπορείτε να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα στον ίδιο ρυθμό.

Αν μετά την έναρξη της διέγερσης το κύκλωμα ρεύματος ασθενούς 
είναι ακόμη ανοικτό, η πράσινη LED διέγερσης ανάβει, το ηχητικό 
σήμα παραμένει ανενεργό, και ανάβει επίσης και η κίτρινη LED 
δίπλα στο σύμβολο ανισότητας (≠). Μόλις το κύκλωμα ρεύματος 
κλείσει και αρχίσουν να χορηγούνται παλμοί διέγερσης στον 
ασθενή, η κίτρινη LED ≠ σβήνει, ενώ ταυτόχρονα η πράσινη LED 
διέγερσης αναβοσβήνει και ακούγεται το ηχητικό σήμα.
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Κατά την ενεργοποίηση του MultiStim ECO, η ένταση του ηχητικού 
σήματος είναι ρυθμισμένη στη μεσαία βαθμίδα.

Την ένταση ήχου μπορείτε να την αλλάξετε με πάτημα του πλήκτρου 
έντασης ήχου σε κυκλική εναλλαγή (μέτρια → υψηλή → χαμηλή 
→ μέτρια → υψηλή → χαμηλή κλπ.). Η ρυθμισμένη ένταση ήχου 
εμφανίζεται με τις τρεις πράσινες LED που βρίσκονται από πάνω. Η 
αριστερή LED είναι για τη χαμηλή ένταση, η δεξιά για την υψηλή. Η 
LED της επιλεγμένης έντασης ήχου ανάβει με πράσινο.

Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάψει η κίτρινη LED του συμβόλου ≠ και 
σιγήσει το ηχητικό σήμα, η ρυθμισμένη ένταση ρεύματος δεν επιτυγχάνεται πλέον. 
Αυτό μπορεί να οφείλεται στα ακόλουθα αίτια:

• δεν έχει συνδεθεί καλώδιο διέγερσης ή το καλώδιο παρουσιάζει πρόβλημα,
• τα ηλεκτρόδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά ή και καθόλου,
• η ηλεκτρική αντίσταση του ιστού του ασθενούς είναι υπερβολική.

Η ενεργή διέγερση μπορεί να τερματιστεί και μέσω του πλήκτρου ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 2 δευτερόλε-
πτα).

Μπαταρίες

Ελέγχετε τις μπαταρίες τακτικά ως προς την κανονική τους κατάσταση φόρτισης. 
Σε αυτό μπορεί να σας βοηθήσει η ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Αν ανάβει με 
πράσινο, η φόρτιση της μπαταρίας είναι εντάξει. Αν αρχίσει να αναβοσβήνει με 
κόκκινο, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη μπαταρία το ταχύτερο, ώστε να συνεχί-
σει να σας εξασφαλίζει αξιόπιστη διέγερση. Αν η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας 
ανάβει ήδη με κόκκινο, δεν είναι δυνατή καμία διέγερση πλέον, και μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ξανά το MultiStim ECO μόνο εφόσον αντικαταστήσετε τη μπα-
ταρία αμέσως.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το MultiStim ECO για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει 
να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από τη συσκευή ώστε να μην υπάρξει διαρροή.

Αντικατάσταση των μπαταριών

Η θήκη των μπαταριών βρίσκεται στο πίσω μέρος του MultiStim ECO. Ανοίξτε τη 
θήκη ξεβιδώνοντας με κατάλληλο εργαλείο τη βίδα της. Αντικαταστήστε τις μπα-
ταρίες.

Αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες μαζί, και χρησιμοποιείτε για την αντικατά-
σταση μόνο καινούργιες.

Κατά την τοποθέτηση των νέων μπαταριών, προσέξτε οπωσδήποτε τη σωστή τους 
ευθυγράμμιση.
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Varta LR1 / 4001 / LADY / N, Duracell LR1 / LADY / N, Energizer LR1 / LADY / N).

 Μετά από κάθε αλλαγή μπαταρίας, εκτελείτε τις ενέργειες για τον έλεγχο και την 
έναρξη λειτουργίας, για να βεβαιωθείτε ότι το MultiStim ECO εξακολουθεί να είναι 
λειτουργικό.

Προσοχή: Αν η μπαταρία έχει τρέξει, για λόγους ασφαλείας το MultiStim ECO δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται.

Καθαρισμός και απολύμανση

Για τον καθαρισμό και την αποστείρωση της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο 
μαλακά υγρά πανιά. Γι' αυτόν τον σκοπό κατάλληλα είναι το νερό, η σαπουνάδα 
και το οινόπνευμα. Προσέξτε να μην διεισδύσει στη συσκευή υγρασία. Για την 
απολύμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρό οινόπνευμα ή απολυμαντικά του 
εμπορίου με βάση το αλκοόλ.

Προσοχή: Τα ακόλουθα μέσα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρι-
σμό: τριχλωροαιθυλένιο, ακετόνη, βουτανόνη, μεθανόλη, διαλυτικό νίτρου

Συντήρηση και έλεγχοι τεχνικής ασφάλειας

Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε για την καλή της 
κατάσταση. Δεν επιτρέπεται η χρήση μιας συσκευής που παρουσιάζει πρόβλημα. 
Οι ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές επιτρέπεται να επισκευάζoνται μόνο από τον 
κατασκευαστή ή από ρητά εξουσιοδοτημένη από αυτόν εταιρεία. Στην εντολή επι-
σκευής επισυνάψτε μια λεπτομερή περιγραφή του σφάλματος.

Έλεγχοι τεχνικής ασφάλειας

Δεν απαιτούνται έλεγχοι τεχνικής ασφάλειας.

Διαδικασία σηματοδότησης και πρότυπο παλμών

Σε όλες τις διαδικασίες σηματοδότησης, η διέγερση εκτελείται με μονοφασικούς 
αρνητικούς ορθογωνικούς παλμούς. Ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται μόνο για 
όσο διαρκεί ο παλμός διέγερσης. 

 Μορφή παλμού διέγερσης: ορθογωνικός παλμός 
Συχνότητα διέγερσης: 1Hz 
Εύρος παλμού διέγερσης: 0,1 ms

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)

To MultiStim ECO συμμορφώνεται με το πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότη-
τας (ΗΜΣ) EN 60601-1-2:2007.

Οι δοκιμές για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα διεξήχθησαν από:

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim (Γαλλία)
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ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (κατά EN 60601-1-2:2007, 5.2.2.1 
Πίνακας 1)

Το MultiStim ECO προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 
όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του MultiStim ECO θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία της συσκευής γίνεται σε τέτοιο περιβάλλον.

Μέτρηση εκπεμπομένων 
παρεμβολών

Συμφωνία με Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
Κατευθυντήρια οδηγία

Εκπομπή ΥΣ κατά CISPR 
11

Ομάδα 1 Το MultiStim ECO χρησιμοποιεί 
ενέργεια ΥΣ αποκλειστικά και μόνο 
για την εσωτερική του λειτουργία. 
Ως εκ τούτου, η εκπομπή ΥΣ είναι 
πολύ χαμηλή και είναι απίθανο 
να προκαλέσει παρεμβολές σε 
ηλεκτρονικές συσκευές που 
βρίσκονται κοντά.

Εκπομπή ΥΣ κατά CISPR 
11

Κατηγορία Β Το MultiStim ECO είναι 
κατάλληλο για χρήση σε χώρους 
εκτός κατοικίας και συναφών 
που συνδέονται απευθείας 
στο δημόσιο δίκτυο παροχής 
ρεύματος που τροφοδοτεί και 
κτίρια χρησιμοποιούμενα για 
σκοπούς κατοικίας.

Εκπομπή αρμονικών 
κατά IEC 61000-3-2

Δεν έχει 
εφαρμογή

Εκπομπή διακυμάνσεων 
τάσης/ τρεμοσβήματος 
κατά 
IEC 61000-3-3

Δεν έχει 
εφαρμογή
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ατρωσία (κατά EN 60601-1-2:2007, 5.2.2.1 Πίνακας 2)

Το MultiStim ECO προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 
όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του MultiStim ECO θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία της συσκευής γίνεται σε τέτοιο περιβάλλον.

Έλεγχος 
ατρωσίας

IEC 60601- 
Στάθμη 
ελέγχου

Στάθμη 
συμφωνίας

Ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον - 
Κατευθυντήριες οδηγίες

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD) 
κατά IEC 61000-
4-2

± 6 kV 
εκφόρτιση 
επαφής

± 8 kV 
εκφόρτιση στον 
αέρα

± 6 kV 
εκφόρτιση 
επαφής

± 8 kV 
εκφόρτιση 
στον αέρα

Τα δάπεδα πρέπει να είναι 
από ξύλο ή μπετόν ή να είναι 
επιστρωμένα με κεραμικά 
πλακίδια. Αν το δάπεδο είναι 
επιστρωμένο με συνθετικό 
υλικό, η σχετική υγρασία 
αέρα πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 30%.

Ταχεία ηλεκτρική 
μετάβαση/ ριπή 
κατά IEC 61000-
4-4

± 2 kV για 
αγωγούς 
δικτύου

± 1 kV για 
αγωγούς 
εισόδου και 
εξόδου

Δεν έχει 
εφαρμογή

Δεν έχει εφαρμογή

Κρουστικές 
τάσεις/ αιχμές 
κατά  
IEC 61000-4-5

± 1 kV τάση 
αγωγού-
αγωγού

± 2 kV τάση 
αγωγού-γης

Δεν έχει 
εφαρμογή

Δεν έχει εφαρμογή
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βραχυχρόνιες 
διαοπές και 
διακυμάνσεις 
της τάσης 
τροφοδοσίας 
κατά IEC 61000-
4-11

< 5% Ur

(>95% πτώση U
r
) για 

½ περίοδο

40% U
r

(60% πτώση U
r
) για 5 

περιόδους

70% U
r

(30% πτώση U
r
) για 

25 περιόδους

< 5% U
r

(>95% πτώση U
r
) 

για 5s

Δεν έχει 
εφαρμογή

Δεν έχει εφαρμογή

Μαγνητικό 
πεδίο στην τάση 
τροφοδοσίας 
(50/ 60 Hz) 
κατά  
IEC 61000-4-8

3 A/m Δεν έχει 
εφαρμογή

Δεν έχει εφαρμογή

Ur
 είναι η εναλλασσόμενη τάση πριν από την εφαρμογή της τάσης ελέγχου
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ατρωσία (κατά EN 60601-1-2:2007, 5.2.2.1 Πίνακας 4)

Το MultiStim ECO προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 
όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του MultiStim ECO θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία της συσκευής γίνεται σε τέτοιο περιβάλλον.

Έλεγχος ατρωσίας Στάθμη ελέγχου 
IEC 60601

Στάθμη 
συμφωνίας

Ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον - 
Κατευθυντήριες οδηγίες

Αγόμενες 
παρεμβολές ΥΣ 
κατά IEC 61000-
4-6

3 Vενεργός τιμή

150 kHz έως 
80 MHz εντός 
των ζωνών ISMa

Δεν έχει 
εφαρμογή

Οι φορητές και κινητές 
ασύρματες συσκευές δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε απόσταση από 
το MultiStim ECO, 
συμπεριλαμβανομένων των 
καλωδίων, μικρότερη από 
τη συνιστώμενη προστασία, 
η οποία υπολογίζεται 
σύμφωνα με την εξίσωση 
που χρησιμοποιείται για τη 
συχνότητα πομπών.

Συνιστώμενη απόσταση 
προστασίας:

d = 3,5/U1√P για 150 kHz 
έως 80 MHz 

d = 12/U1√P για 80 MHz έως 
800 MHz 

d = 23/U1√P για 800 MHz 
έως 2,5 GHz

με P ως μέγιστη ονομαστική 
ισχύ του πομπού σε watt (W) 
σύμφωνα με τα στοιχεία του 
κατασκευαστή του πομπού, 
και d ως συνιστώμενη 
απόσταση προστασίας σε 
μέτρα (m)b.

10 Vενεργός τιμή

150 kHz έως 
80 MHz εντός 
των ζωνών ISMa

Δεν έχει 
εφαρμογή
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παρεμβολές ΥΣ 
κατά IEC 61000-
4-3

3V/m

80 MHz έως 
2,5 GHz

3V/m   Η ισχύς πεδίου 
στατικών πομπών 
ραδιοεπικοινωνίας 
πρέπει να είναι σε 
όλες τις συχνότητες 
χαμηλότερη από τη 
στάθμη συμφωνίας, 
σύμφωνα με 
διερεύνηση 
επιτόπουc.d Στο 
περιβάλλον των 
συσκευών που 
φέρουν το ακόλουθο 
εικονοσύμβολο, 
ενδέχεται να 
υπάρξουν 
παρεμβολές:

Παρατήρηση 1 Στα 80 MHz και τα 800 MHz ισχύει το υψηλότερο εύρος 
συχνοτήτων.

Παρατήρηση 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην 
έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση 
ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών επηρεάζεται από 
απορροφήσεις και ανακλάσεις σε κτίρια, αντικείμενα και 
ανθρώπους.

α) Οι ζώνες συχνοτήτων ISM (για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές 
εφαρμογές) μεταξύ 150 kHz και 80 MHz είναι 6,765 MHz έως 6,795 MHz, 
13,553 MHz έως 13,567 MHz, 26,957 MHz έως 27,283 MHz και 40,66 MHz 
έως 40,70 MHz.

β) Οι στάθμες συμφωνίας στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 
MHz και στο εύρος συχνοτήτων 80 MHz και 2,5 GHz έχουν σκοπό να μειώσουν 
την πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών από κινητές/φορητές διατάξεις 
επικοινωνίας, αν αυτές εισέλθουν κατά λάθος στο περιβάλλον του ασθενούς. Γι' 
αυτόν τον λόγο, στον υπολογισμό των συνιστώμενων αποστάσεων προστασίας 
σε αυτά τα εύρη συχνοτήτων εφαρμόζεται ο πρόσθετος συντελεστής 10/3.
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ασύρματων τηλεφώνων και επίγειου ασυρματικού εξοπλισμού, οι 
ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ΑΜ και FM 
και οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δεν μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά με ακρίβεια. 
Για τον προσδιορισμό του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος όσον αφορά 
τους στατικούς πομπούς, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη του τόπου 
εγκατάστασης. Αν η μετρημένη ισχύς πεδίου στο σημείο όπου χρησιμοποιείται 
το MultiSlim ECO υπερβαίνει τις ανωτέρω στάθμες συμφωνίας, το MultiSlim 
ECO θα πρέπει να παρακολουθείται για να βεβαιώνεται η ορθή του λειτουργία. 
Αν παρατηρηθούν ασυνήθιστα λειτουργικά χαρακτηριστικά, ενδέχεται να είναι 
απαραίτητα και άλλα μέτρα, όπως π.χ. η αλλαγή του προσανατολισμού ή του 
σημείουη εγκατάστασης του MultiSlim ECO.

δ) Στην περιοχή συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, η ένταση του πεδίου πρέπει 
να είναι μικρότερη από 10 V/m

Συμπλήρωση 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 × 
 t

w

                     TStim 

I 
average 

= 2.0 mA × 100 µs

                               1 s   

I 
average 

= 0.2  µA
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 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

t
w
=100 µs

T
Stim

=1 s

Γενικές πληροφορίες

Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών 

Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF

 Απορρίπτετε όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και 
κατάλληλο για το είδος τους, ή οδηγείτε τα για επανα-επεξεργασία. Αν το ιατρικό 
προϊόν δεν χρησιμοποιείται πλέον, θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανό-
νες που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα για το περιβάλλον.

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου κατοι-
κεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.
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Κατασκευαστής Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης

Αριθμός είδους Rx only Χορηγείται μόνο με συνταγή 
γιατρού (ο Ομοσπονδιακός νόμος 
περιορίζει τη συσκευή αυτή στην 
πώληση από ιατρό ή με εντολή 
ιατρού.)

Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει 
υποστεί βλάβη η συσκευασία

Φύλαξη σε ξηρό μέρος Να μην απορρίπτεται στα οικιακά 
απορρίμματα

Όρια υγρασίας Συμβουλή

Προσοχή Πληροφορία

Προστασία από ηλεκτροπληξία τύπου 
BF Το προϊόν συμμορφώνεται με 

τις ισχύουσες απαιτήσεις που 
ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία 
εναρμόνισης και παρακολουθείται 
από κοινοποιημένο οργανισμό

Ημερομηνία κατασκευής

Κωδικός παρτίδας

Μη αποστειρωμένο Τηρείτε τις οδηγίες (SO 7010-M002)

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία Ποσότητα

Περιορισμός θερμοκρασίας Μετάφραση

Όρια πίεσης αέρα Ιατρικό προϊόν
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