
Nerve stimulation
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Kasutusjuhend
Eriline tähelepanu

Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhiseid hoolikalt läbi! 
Rx only Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-

tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja. 
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvusavaldust. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda otsustada. 

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse või vigastamatuse osas, 
ei tohi toodet mingil juhul kasutada.

Toote kirjeldus/ ühilduvus/ lisatarvikud

 MultStim ECO on mõeldud kasutamiseks ainult koos PAJUNK® GmbH Medizin-
technologie toodetega (nt. UniPlex-kanüülid, SonoPlex kanüülid). Ainult nende 
toodetega saab tagada ohutu ja eduka toimimise.

MultiStim ECO tarnitakse järgmises põhivarustuses:

• MultiStim ECO närvistimulaator
• 2 tk. 1,5 Volt N-patareid (LR1, LADY, N-Size) 
• Kasutusjuhend/ tehniline kirjeldus
• Kohver MultiStim ECO hoidmiseks

MultiStim ECO saab ühendada kanüüli küljes oleva kaabliga või ühekordse vahe-
kaabliga (pikendusena või kasutamiseks koos stimuleeritava kateetriga):

Lisaks saab PlugX-i lisaseadme ühendada MultiStim Eco-ga, mis võimaldab Mul-
tiStim Eco-t käsiseadmena kasutada. PlugX-il on eraldi kasutusjuhend.
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Tähistus Art. nr. 

MultiStim ECO koos seadmekohvriga 1151-94-50

Ühekordsed vahekaablid ühendamiseks  
stimuleerivate kanüülide või kateetritega, steriilsed 01151-861Q

Handheld-adapter PlugX 1151-94-21

SonoPlex LUER kanüülid / komplektid
001185-xx

001187-xx

SonoPlex Surety® kanüülid / komplektid
001186-xx

001189-xx

Kõik PAJUNK® GmbH meditsiinitehnoloogia kanüülide-/ kateetrite komplek-
tid, mida kasutatakse perifeerse piirkondliku anesteesia/ närviblokaadide 
jaoks närvi stimulatsiooni ajal.

Ühilduvus järgmiste standarditega:

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

Sihtotstarve
MultiStim ECO-t kasutatakse perifeersete närvide ja närvikimpude identifitsee-
rimiseks, näiteks kohaliku ja piirkondliku anesteesia korral (diagnostiline, int-
raoperatiivne ja terapeutiline blokaad). 

Näidustused
Perifeerne kohalik anesteesia/ närviblokaadid

Vastunäidustused
Tootespetsiifilisi vastunäidustusi ei eksisteeri.

Teatud blokaaditehnikate puhul eksisteerivad konkreetsed vastunäidustused. 
Kasutaja peab neid kaaluma vastavalt tehnika tasemele ja vastavalt patsiendipõ-
hisele riski-kasu suhte analüüsile.

Perifeersete närviblokaadide üldised vastunäidustused on:

• Infektsioonid punkteerimiskoha piironnas
• Ilmsed hüübimishäired
• Patsiendipoolne keeldumine
• Neuroloogiline defitsiit
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l Komplikatsioonid
Perifeersete närviblokaadide tüüpilised komplikatsioonid on:

• Toksilised reaktsioonid (süstematerjal)
• Neuroloogilised hilisemad kahjustused

Lisaks eksisteerivad spetsiifilised komplikatsioonid kindlate blokaaditehnikate 
puhul. Neid peab kasutaja arvestama vastavalt tehnika tasemele.

Hoiatused ja ohutusalased märkused
Ühendage stimulatsioonikanüüli ühenduspesa ainult närvistimulaatori vastava 
pistikuga. Kui te kasutate vahekaablit, peate samuti tingimata jälgima selle kor-
rektset ühendust!

Seadme tagaküljel asuvat surunuppühendust tohib ühendada ainult kleepe-
lektroodiga. Ärge mingil juhul laske neid pistikuid/ ühendusi kokku puutuda 
pingestatud osadega (nt. pistikupesad) ega metallesemetega!

Stimulatsioon ei tohi toimuda läbi pea, silmade, suu või südame.

Anesteetiliste gaaside plahvatuse või tuleohtlike vedelike süttimise vältimiseks ei 
tohi MultiStim ECO-t plahvatusohtlikus keskkonnas kasutada.

Patsiendi tahtmatute vigastuste vältimiseks peavad kõik patsiendi lähikonnas 
olevad ühendatud seadmed vastama kehtivatele eeskirjadele. Kõik seadmed ja 
lisaseadmed peavad vastama standardite EN 60601-1, EN 60601-1-1 ja kohalda-
tavate alanormide nõuetele.

Jälgige, et teatud tingimustel võivad ka kõigist reeglitest kinnipidamisel lekke-
voolud või patsiendi lisavoolud summeeruda ja sellest tulenevad lubamatult 
kõrged väärtused pantsienti ohustada. Kontrollige eelnevalt, kas seadmete 
ühendamine võib põhjustada lubatud piirväärtuste ületamist. Seadmete ja sea-
deldiste ebaõige ühendamine (süsteemi moodustamine) võib patsienti eluoht-
likult vigastada.

Patsient ise ei tohi kokku puutuda metallist esemetega, mis on maandatud või 
millel on teiste seadmetega elektrit juhtiv ühendus või mis võimaldavad mah-
tuvuslikku sidumist. Seetõttu soovitame operatsioonilaual kasutada piisavalt 
isoleerivat antistaatilist alust.

 MultiStim ECO-t ei tohi mingil juhul kasutada muude riistade ja tarvikutega kui 
need, mille tootja on heaks kiitnud, tarninud või soovitanud. Ainult PAJUNK® 
lisaseadmed on EMÜ (elektromagnetilise ühilduvuse) suhtes tehniliselt kontrol-
litud. Kolmandate tootjate lisaseadmed võivad seadmete ja süsteemi omadusi 
tõsiselt halvendada ning põhjustada patsiendile, kasutajale või seadmele püsi-
vaid kahjustusi.Kolmandate tootjate lisaseadmed võivad seadmete ja süsteemi 
omadusi tõsiselt halvendada ning põhjustada patsiendile, kasutajale või sead-
mele püsivaid kahjustusi.
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l Ärge mingil juhul tehke seadme tehnilises varustuses omavoliliselt muudatusi. 
Manipuleerimise korral kaotab kehtivuse garantii, aegub tootja vastutus ja 
patsiendi turvalisus satub ohtu.

Kui samal ajal kasutatakse kõrgsageduslikke kirurgilisi seadmeid, ähvardab 
MultiStim ECO ühendusi, ühenduskaablit, kanüüli otsa ja kleepuvat elektroodi 
akuutne põletusoht. Seetõttu on enne kõrgsageduslike kirurgiaseadmete kasu-
tamist vaja kindlasti lahti ühendada kõik ühendused MultiStim ECO-ga ja eemal-
dada koest stimulatsioonikanüül.

MultiStim ECO-t ei tohiks kasutada implanteeritud elektriseadmetega (nt süda-
mestimulaatoriga) patsientidel, kui eelnevalt pole spetsialistilt sellekohast nõu 
küsitud. Stimulatsioonivoolust põhjustatud Implanteeritud seadmete võimali-
kud häired võivad patsienti ohustada. 

Elektroodide kinnitamine rindkere (rinnakorv, süda) lähedal võib suurendada 
südamekodade virvenduse (Cardiac fibrillation) riski.

Pange tähele metallist implantaatide asukohta koes (nt plaadid või elektroodi-
kaablid). Need võivad suunata stimulatsioonisignaale teistesse kohtadesse ja 
põhjustada seal kahjulikke tagajärgi.

Vältimaks seda, et kleepuva elektroodi halb kontakt põhjustab stimulatsiooni-
kanüüli valesti paigutamist, tagage, et kleepuv elektrood, mis siin toimib neut-
raalse elektroodina, oleks piisavalt turvalises kontaktis väikese koetakistusega.

Kasutage MultiStim ECO-t ainult koos (CE-märgisega) PAJUNK®-i originaaltar-
vikutega.

Dünaamilised elektrilised ja dünaamilised magnethäireväljad võivad seadet ja 
süsteemi häirida. Need võivad mõjutada tegeliku stiimulivoolu mõõtmist ja äär-
muslikel juhtudel põhjustada vale näidu ja võib-olla ka stimulatsiooni peatamise 
turvakaalutlustel (vaata lõiku Elektromagnetiline ühilduvus).

Kontrollige MultiStim ECO-t korrapäraselt vastavalt selle kasutusjuhendi juhis-
tele. MultiStim ECO talitlushäirete vältimiseks kontrollige enne protseduuri kõiki 
funktsioone ja veenduge, et lisaseadmed sobivad rakenduseks. Kasutatavad lisa-
seadmed peavad vastama BF tüübi ohutusklassile.

Hoidke enne kasutamist ja kasutamise ajal seadet, ühenduskaableid ja nende 
pistikuid täiesti puhaste ja kuivadena. Niiskus ja saastumine mõjutavad närvisti-
mulaatori funktsiooni ja stimulatsiooni tulemust.

Lükake kanüüli aeglaselt ja kontrollitult ettepoole. Üritage ainult ülima hoolikuse 
ja ettevaatlikult ületada esilekerkivaid koetakistusi.

Aktiivse stimulatsiooni saate igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF lülitit või 
eraldades kanüüli käsitsi stimulaatorist.

MultiStim ECO ja nimekirjas loetletud lisaseadmete utiliseerimisel peab kasutaja 
järgima riigis kehtivaid seadusi. Tagastage vana seade vastavasse registreeritud 
EAR-i kogumismahutisse või tagastage see tootjale.
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l  MultiStim ECO ja nimekirjas loetletud lisaseadmete utiliseerimisel peab kasu-
taja järgima riigis kehtivaid seadusi. Tagastage vana seade vastavasse regist-
reeritud EAR-i kogumismahutisse või tagastage see tootjale.

Tehniline kirjeldus
MultiStim ECO genereerib reprodutseeritavaid ristkülikukujulisi impulsse sage-
dusega 1 Hz ja astmeliselt reguleeritavat stimulatsioonivoolu. Impulsivoolu 
reguleerimise vahemik on 0,2 mA kuni 2,0 mA, kui kasutatakse stimulatsiooni-
kanüüle ja -kateetreid.

Kui aktiivne vooluimpulsi väljastus ja patsiendi vooluring on suletud, vilgub 
visuaalseks kontrollimiseks stimulatsiooninupu kõrval asuv roheline LED ja 
helisignaalina kõlab sünkroonselt stimulatsioonrütmiga lühike signaalheli, st. 
stimulatsioonivool voolab läbi patsiendi.

Kui stimulatsiooninupu kõrval asuv roheline LED-tuli põleb, pole patsiendi 
vooluring kas suletud või on takistus > 12kΩ, sel juhul helisignaali ei kuule, st. 
patsiendist ei voola läbi stimulatsioonivoolu või on see nõrk. Visuaalse vihjena 
süttib lisaks ka ebavõrdsuse sümboli (≠) kõrval asuv kollane LED.

Tehnilised andmed

Tüüp MultiStim ECO

Kaitseaste elektrilöögi eest EN 
60601-1

BF

Kaitseliik IEC 60529 IP54

Patarei 2 tükki 1,5 V LR1 (N-size, LADY Battery) 

Stimulatsioonivool max. 2 mA

Takistuse vahemik 0 Ω - 12 kΩ

Stimulatsioonipinge max. 24 V

Stimulatsioonisagedus 1 Hz

Stimulatsiooniimpulsi laius 0,1 ms

Töötingimused Temperatuur:  10 °C kuni 30 °C

Õhuniiskus:  20 % – 65 %

Õhurõhk:  700 hPa kuni 1060 hPa
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Transpordi- ja ladustamistingi-
mused 

Temperatuur:  10 °C kuni 30 °C

Õhuniiskus:  20 % – 65 %

Õhurõhk:  700 hPa kuni 1060 hPa

Toote eluiga 2 aastat

Kasutajaliides

Hetkel aktuaalne seadistus kuvatakse LED-de abil.

MultiStim ECO sisselülitamisel on seaded alati tehaseseadetel, mis 
on järgmised:

Stimulatsioonivoolu tugevus: 0,5 mA (põleb roheline LED 0.5 mA 
all)

Helitugevus: keskmine (kõlari sümboli kohal põleb keskmine rohe-
line LED)

Stimulatsioon: VÄLJAS (stimulatsiooninupu kõrval olev LED ei 
põle) 

Funktsiooniklahvid

Klahv Funktsioon

SEES / VÄLJAS

Helitugevuse valik (keskmine   vali   vaikne   keskmine   vali   
vaikne   jne.)

Stimulatsioonivoolu tugevuse valik 

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

Stimulatsioon SEES / VÄLJAS (paus)
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l Funktsioonisümbolid

Sümbol Tähendus

Patarei oleku näit

Põleb roheline LED: Patarei olek on korras. Patareid on töökorras, 
vajalik võimsus on tagatud.

Vilgub punane LED: Patareid on väga nõrgad, vahetage patareisid 
võimalikult kiiresti.

Põleb punane LED: Patareid on tühjad, stimulaatorit pole võimalik 
enam kasutada. Vahetage patareid koheselt välja, et stimulaatorit 
oleks taas võimalik kasutada. 

Kollane LED ei põle: vooluahel on suletud, valitud vool = väljund-
vool 

Kollane LED põleb: vooluring ei ole suletud (nt kanüül pole veel 
sisestatud, kleepelektrood pole õigesti paigutatud, kaabel pole 
õigesti ühendatud, süsteemis on liiga suur takistus jne)

Hoiatussümbol!

LED ei põle: hoiatust pole, võite kasutada stimulaatorit. 

Punane LED põleb: On kas sisemine või väline tõrge. Te ei tohi ja ei 
saa seadet mingil juhul kasutada. Saatke MultiStim tagasi tootjale.

Töötamine
Kontroll ja töösserakendamine

 Palun jälgida: seaded, mis toimivad teisiti, ei tohi töösse võtta. Sel juhul pöör-
duge klienditeeninduse poole. Elektrilisi meditsiiniseadmeid võib avada või 
remontida ainult tootja või tema poolt selleks selgesõnaliselt volitatud asutus.

Enne seadme igakordset kasutuselevõtmist viige läbi järgmised kontrollid:

1. Vajutage SISSE nuppu, et seade sisse lülitada. Seade lülitub sisse ja lülitub 
ümber PAUSI režiimi. Kuvatakse tehaseseaded (keskmine helitugevus, voo-
lutugevus 0,5 mA, stimulatsioon VÄLJAS). Kui pärast sisselülitamist vilgub 
patarei olekutähisel punane LED, peaksite patareisid vahetama; kui patarei 
olekutähisel põleb püsivalt punane LED, peate patareid viivitamatult välja 
vahetama (vt Patareide jaotist). Kui stimulaator tuvastab vigase funktsiooni, 
süttib punane hoiatus-LED. Seade pole töövalmis ja tuleb tootjale tagas-
tada.

2. Ühendage kleepelektrood MultiStim ECO tagaküljel asuva surunupuga. 
Eemaldage kleepektroodilt kaitsekile ja asetage see koos stimulaatoriga 
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lsobivasse kohta patsiendi peal. Stimulaatori optimaalse toimimise tagami-
seks on soovitatav positsioneerida see punktsioonikoha lähedale.

3. Kui eelistate kasutada ühekordselt kasutatavat vahekaablit, sisestage piken-
dusjuhtme kollane pistik stimulaatori alaküljel olevasse kontaktpistikusse. 
Ühendage pikendusjuhtme valge pistik kanüüli kaabli või kateetri adapte-
riga (ainult stimuleeritavate kateetrite puhul). Kui te ei kasuta vahekaablit, 
sisestage kanüülijuhtme pistik otse selleks ettenähtud avasse stimulaatori 
alaküljel.

4. Pärast kõigi komponentide ühendamist ja stimulatsiooni aktiveerimist veel 
sisestamata kanüüliga peaksid süttima ainult rohelised LED-id ja sümboli 
≠ kõrval asuv kollane LED (avatud vooluring). Sel juhul võite rakendusega 
alustada.

5. Niipea kui te kanüüliga naha pinda puudutate või punkteerite, alustab 
MultiStim ECO aktiivvoolu impulsi edastamist; saate seda tajuda nii visuaal-
selt, stimulatsiooni LED-i rütmilisel vilkumisel kui ka akustiliselt.

Närvistimulaatori kasutamine

Sisselülitamine/ väljalülitamine

MultiStim ECO sisselülitamiseks vajutage lihtsalt korraks sisse-/
väljalülitamise sümbolit.

MultiStim ECO väljalülitamiseks vajutage nuppu umbes 2 sekun-
dit.

Kui te stimulaatorit välja ei lülita ja 30 minuti jooksul ühtegi 
nuppu ei vajuta, lülitub MultiStim ECO patarei säästmiseks auto-
maatselt välja. 

Stimulatsioonivoolu tugevuse valimine

Algväärtusena on eelseadistatud stimulatsioonivool 0,5 mA. Kui 
soovite stimulatsioonivoolu suurendada, vajutage parempoolset 
valiku nuppu (+) või voolu vähendamiseks vasakpoolset valiku 
nuppu (-). 

Kõrgeim (2,0 mA) ja madalaim (0,2 mA) stimulatsioonivool on 
vastavad lõpp-punktid ning stimulatsioonivoolu tugevust ei saa 
ringis ei vähendada ega suurendada. Seega ei ole turvakaalut-
lustel nt. seatud väärtusel 0,2 mA otsene valimine vasakpoolse 
valikuklahvi (-) vajutamisel 2,0 mA-ni võimalik. 
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Stimulatsiooni alustamine/ pausi funktsioon

MultiStim ECO on pärast sisselülitamist alati pausi olekus. Selle 
tunnete ära tänu asjaolule, et stimulatsiooninupu kõrval olev LED 
ei põle ja te ei kuule helisignaali. Stimulatsiooni alustamiseks vaju-
tage stimulatsiooninuppu. Kui te vajutate seda veelkord, naaseb 
MultiStim ECO pausi olekusse.

Oluline: Pausi režiimis saate stimulatsioonivoolu tugevust muuta, 
ilma et patsiendile edastataks stimulatsiooniimpulsse.

Kui patsiendi vooluahel on pärast stimulatsiooni alustamist juba 
suletud, vilgub roheline stimulatsiooni LED vastavalt sagedusele 
1 Hz rütmis, samal ajal kuulete samas rütmis kõlavat helisignaali.

Kui patsiendi vooluahel on pärast stimulatsiooni algust endiselt 
avatud, süttib roheline stimulatsiooni LED, helisignaali ei kõla ja 
ka ebavõrdsuse ikooni (≠) kõrval asuv kollane LED põleb. Niipea 
kui vooluahel on suletud ja patsiendile edastatatakse vooluim-
pulsse, kustub kollane ≠ LED. Samal ajal vilgub roheline stimulat-
siooni LED ja kõlab helisignaal.

Helitugevuse seadistamine

MultiStim ECO sisselülitamisel on helisignaali tugevus seadista-
tud keskmisele tasemele.

Helitugevust saate muuta, kui vajutate ringil asuvat helitugevuse 
klahvi (keskmine   vali   vaikne   keskmine   vali  
 vaikne usw.). Valitud helitugevust tähistavad kolm selle kohal 
olevat rohelist LED-i. Vasakpoolne LED tähistab vaikset, parem-
poolne valju. Valitud helitugevuse LED põleb roheliselt.

Kui töö ajal süttib sümboli ≠ kollane LED ja helisignaal peatub, siis seatud voolu-
tugevust enam ei saavutata. Selle põhjuseks võivad olla järgmised tõrked:

• seda pole kas ühendatud või on stimulatsioonikaabel vigane,
• elektroodid pole kas ühendatud või pole seda tehtud korrektselt,
• patsiendi kudede elektriline takistus on liiga suur.

Aktiivset stimulatsiooni saab peatada ka sisse/ välja nupu abil (hoidke nuppu 
vähemalt 2 sekundit all).
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lPatareid
Kontrollige regulaarselt patareide nõuetekohast laetust. Sealjuures on teile abiks 
patarei olekunäit. Kui see põleb roheliselt, on patareide laetuse olek normis. 
Niipea kui see hakkab punaselt vilkuma, peaksite usaldusväärse stimulatsiooni 
tagamiseks patareisid võimalikult kiiresti vahetama. Kui patarei olekunäit on 
juba punane, pole edasine stimuleerimine võimalik, vaid juhul, kui saate patarei 
kohe välja vahetada, saate MultiStim ECO-t uuesti kasutada.

Kui Te MultiStim ECO-t pikemat aega ei kasuta, tuleb patareid lekkimise vältimi-
seks seadmest eemaldada.

Patareide vahetamine
Patareipesa asub MultiStim ECO tagaosas. Tehke see lahti, avades patareipesa 
kruvi sobivat tööriista kasutades. Vahetage patareid välja.

Vahetage alati mõlemad patareid ja kasutage ainult uusi patareisid.
Uute patareide sisestamisel veenduge, et need on õigesti joondatud.
Kasutage ainult 9 V leelismangaani (Alkaline) patareisid (nt. Varta LR1 / 4001 
/ LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
 Pärast iga patareivahetust viige läbi kontrolli- ja kasutuselevõtumeetmed, et 
veenduda, et MultiStim ECO töötab endiselt.
Tähelepanu: Kui patarei on lekkinud, ei tohi MultiStim ECO-t ohutuse huvides 
enam rohkem kasutada.

Puhastus ja desifnitseerimine
Kasutage seadme puhastuseks ja desinfitseerimiseks ainult pehmeid, niiskeid 
lappe. Selleks sobivad eriti hästi vesi, seebivesi ja metüleeritud piiritus. Jälgige, 
et seadmesse ei tungiks niiskust. Desinfektsiooniks võib kasutada piiritust või 
müügilolevaid alkoholipõhiseid desinfektsioonivahendeid.

Tähelepanu: Puhastamiseks ei tohi kasutada järgmisi vahendeid: trikloroe-
tüleen, atsetoon, butanoon, metanool, nitrolahustid

Hooldus ja ohutustehnika alased kontrollid
Enne iga kasutamist kontrollige seadet selle korrektse seisukorra suhtes. Vigast 
seadet ei tohi kasutada. Elektrilisi meditsiiniseadmeid võib remontida ainult 
tootja või tema poolt selleks selgesõnaliselt volitatud asutus. Lisage remon-
diavaldusele detailne veakirjeldus.

Ohutustehnika alased kontrollid
Ohutustehnika alased kontrollid pole vajalikud.
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l Signaali kulg ja impulsimuster
Stimuleerimine viiakse läbi kõigil lainekujudel ühefaasiliste, negatiivsete ristküli-
kukujuliste impulsside abil. Elektrienergia vabaneb ainult stimulatsiooniimpulsi 
vältel. 

 Stimulatsiooniimpulsi kuju: ristkülikukujuline impulss 
Stimulatsiooni sagedus: 1Hz 
Stimulatsiooniimpulsi laius: 0,1 ms

Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ)
MultiStim ECO vastab elektromagnetilise ühilduvuse (EMÜ) standardile 
EN 60601-1-2: 2007.

Elektromagnetilise ühilduvuse kontrollid viis läbi:

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim, Prantsusmaa

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetilised häired (vastavalt 
standardile EN 60601-1-2: 2007, 5.2.2.1 tabel 1)

MultiStim ECO on ette nähtud kasutamiseks allpool määratletud elektromag-
netilises keskkonnas. MultiStim ECO klient või kasutaja peaks tagama, et seda 
kasutatakse sellises keskkonnas.

Interferentsi mõõtmine Kokkulepe Elektromagnetiline keskkond 
– suunis

Kõrgsageduslik kiirgus 
vastavalt CISPR 11-le

Grupp 1 DMultiStim ECO kasutab 
kõrgsageduslikku energiat ainult 
oma sisemise funktsiooni jaoks. 
Seetõttu on selle kõrgsagedus-
lik edastus väga madal ja on 
ebatõenäoline, et läheduses 
olevad elektroonikaseadmed ole-
ksid häiritud.
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Kõrgsageduslik kiirgus 
vastavalt CISPR 11-le

Klass B MultiStim ECO sobib kasutami-
seks muudes rajatistes kui ela-
mutes ja nendes, mis on vahetult 
ühendatud üldkasutatava toite-
võrguga, mis varustab ka elamu-
majandusega hooneid.

Vooluharmoonikute 
ülekanne 
vastavalt standardile IEC 
61000-3-2

Pole kohaldatav

Pinge kõikumiste/ vir-
venduste edastamine 
vastavalt 
standardile IEC 61000-
3-3

Pole kohaldatav

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus (vasta-
valt standardile EN 60601-1-2: 2007; 5.2.2.1 tabel 2)

MultiStim ECO on ette nähtud kasutamiseks allpool määratletud elektromag-
netilises keskkonnas. MultiStim ECO klient või kasutaja peaks tagama, et seda 
kasutatakse sellises keskkonnas.

Häirekindluse 
kontroll

IEC 60601- 
kontrollitase

Vastavustase Elektromagnetiline 
keskkond – juhised

Staatiline elek-
trilahendus 
(ESD) vastavalt 
standardile IEC 
61000-4-2

± 6 kV kontakti-
lahendus

± 8 kV õhkla-
hendus

± 6 kV kontak-
tilahendus

± 8 kV õhkla-
hendus

Põrandad peaksid olema 
puidust või betoonist või 
olema varustatud keraami-
liste plaatidega. Kui põrand 
on kaetud sünteetilise mater-
jaliga, peab suhteline õhuni-
iskus olema vähemalt 30 %.

Kiired möödu-
vad elektrihä-
ired/ purune-
mised vastavalt 
standardile IEC 
61000-4-4

± 2 kV elektrilii-
nide jaoks

± 1 kV sisend- 
ja väljundliini-
dele

Pole kohalda-
tav

Pole kohaldatav
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Ülepingeimpul-
sid/ lainetused 
lähtuvalt  
IEC 61000-4-5

± 1 kV pinge 
vä l i s j u h t m e 
välisjuht

± 2 kV pinge 
vä l i s j u h t m e 
maandus

Pole kohalda-
tav

Pole kohaldatav

Pinge langused, 
lühiajalised 
katkestused ja 
toitepinge kõi-
kumised vasta-
valt standardile 
IEC 61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % Ur langus) ½ 
perioodiks

40 % Ur

(60 % Ur langus) 5 
perioodiks

70 % Ur

(30 % Ur langus) 25 
perioodiks

< 5 % Ur

(>95 % Ur langus) 5s

Pole kohaldatav Pole kohaldatav

Magnetväli 
toitesagedusel 
(50/60 Hz) 
vastavalt  
IEC 61000-4-8

3 A/m Pole kohaldatav Pole kohaldatav

Ur on vooluvõrgu pinge enne kontrollitaseme rakendamist
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Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus (vasta-
valt standardile EN 60601-1-2: 2007; 5.2.2.1 tabel 4)

MultiStim ECO on ette nähtud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises 
keskkonnas. MultiStim ECO klient või kasutaja peaks tagama, et seda kasutatakse sel-
lises keskkonnas.

Häirekindluse 
kontroll

IEC 60601 kont-
rollitase

Vastavustase Elektromagnetiline 
keskkond – juhised

Juhitud  
kõrgsagedus-
likud häired 
vastavalt IEC 
61000-4-6

3 VEfetkiivväärtus

150 kHz kuni 80 
MHz ISM-sagedu-
saladesa

Pole kohalda-
tav

Kaasaskantavaid ja mobi-
ilseid raadioid ei tohiks 
kasutada MultiStim 
ECO-le, sealhulgas juht-
metele, lähemal kui soo-
vitatav ohutuskaugus, 
mis arvutatakse saatja 
sagedusele kohaldatava 
võrrandi kohaselt.

Soovitatav ohutuskau-
gus:

d = 3,5/U1√P sagedusel 
150 kHz kuni 80 MHz 

d = 12/U1√P sagedusel 
80 MHz kuni 800 MHz 

d = 23/U1√P sagedusel 
800 MHz kuni 2,5 GHz

kus P on saatja maksi-
maalne nimivõimsus vat-
tides (W) vastavalt saatja 
tootja andmetele ja d on 
soovitatav ohutuskau-
gus meetrites (m)b.

10 VEfetkiivväärtus

150 kHz kuni 80 
MHz ISM-sagedu-
saladesa

Pole kohalda-
tav
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Kiiratavad 
kõrgsagedus-
likud häired 
vastavalt 
standardile IEC 
61000-4-3

3V/m

80  MHz kuni 
2,5 GHz

3V/m   Statsionaarsete 
raadiosaatjate 
väljatugevus 
peaks kõigil 
sagedustel vas-
tavalt kohapeal-
sele uurimiselec 
olema väiksem 
kui vastavuse 
tase.d 
Järgnevat ikooni 
kandvate sead-
mete läheduses 
on häired või-
malikud:

Märkus 1 Sagedustel 80 MHz ja 800 MHz kehtib kõrgem sagedus-
vahemik.

Märkus 2 Neid juhiseid ei pruugi kõigil juhtudel kohaldatavad olla. 
Elektromagnetiliste suuruste levikut mõjutab hoonete, 
objektide ja inimeste neeldumine ja peegeldus.

a) ISM sagedusribad (tööstuslikuks, teaduslikuks ja meditsiiniliseks raken-
duseks) vahemikus 150 kHz ja 80 MHz on vahemikus 6,765 MHz kuni 6,795 
MHz; 13,553 MHz kuni 13,567 MHz; 26,957 MHz kuni 27,283 MHz ja 40,66 
MHz kuni 40,70 MHz.

b) Vastavustasemed ISM-i sagedusribades vahemikus 150 kHz kuni 80 MHz ja 
sagedusvahemikus 80 MHz kuni 2,5 GHz on ette nähtud selleks, et vähendada 
tõenäosust, et mobiilsed/kaasaskantavad kommunikatsiooniseadmed võivad 
tekitada häireid, kui need on tahtmatult patsiendi lähedusse toodud. Sel põh-
jusel kasutatakse nendel sagedusvahemikes soovitatavate ohutuskauguste 
arvutamisel lisafaktorit 10/3.

c) Statsionaarsete saatjate väljatugevust, nagu nt. raadiotelefonide ja mobi-
ilsete maapealsete raadiote tugijaamu, amatöörraadiojaamu, AM- ja FM-
raadio- ja telejaamu ei saa teoreetiliselt täpselt ennustada. Elektromagnetilise 
keskkonna määramiseks statsionaarsete saatjate suhtes tuleks kaaluda asu-
koha uurimist. Kui MultiStim ECO kasutamise kohas mõõdetud väljatugevus 
ületab ülaltoodud vastavustasemeid, tuleks selle funktsiooni kontrollimiseks 
jälgida MultiStim ECO-t. Kui täheldatakse ebaharilikku toimimist, võib olla 
vajalik võtta kasutusele lisameetmeid, nt. muuta MultiStim ECO suunda või 
asukohta.
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d) Sagedusvahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peaks väljatugevus olema väik-
sem kui 10 V/m

Täiendus 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

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
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TStim=1 s

Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

BF tüüpi rakendusosa

 Utiliseerige kõik komponendid ja materjalid keskkonnasõbralikult, sorteerige 
või viige need ümbertöötlemisele. Kui meditsiinitoodet enam ei kasutata, tuleb 
see utiliseerida vastavalt riigis kehtivatele keskkonnakaitse eeskirjadele.
 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja / või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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lMärgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Järgige kasutusjuhendit

Artikli number Rx only Vajalik retsept (toodet tohib kasu-
tada ainult kvalifitseeritud meditsi-
initöötaja.)Katkise pakendi korral mitte 

kasutada

Säilitada kuivas Mitte visata olmeprügi hulka

Õhuniiskus, piirang Juhis

Tähelepanu Märkus, teave

Kaitse BF tüüpi elektrilöögi eest
Toode vastab ühenduse ühtlusta-
misaktides sätestatud kohaldata-
vatele nõuetele ja seda kontrollib 
teavitatud asutus

Valmistamise kuupäev

Partii kood

Mittesteriilne Järgige kasutusjuhendit (SO 7010-
M002)

Kaitsta päikesekiirguse eest Kogus

Temperatuuripiirang Tõlge

Õhurõhk, piirang Meditsiinitoode
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