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Használati utasítás
Különleges megjegyzés

Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyel-
mesen olvassa el! 

Rx only A terméket kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet a jelen használati utasí-
tás szerint használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége. 
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége. 

Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha a termék hiányos-
ságának vagy sérülésének alapos gyanúja áll fenn.

Az eszköz leírása / kompatibilitás / tartozékok

 A MultiStim ECO eszközt kizárólag a PAJUNK® GmbH Medizintechnologie cég 
termékeivel (z. B. UniPlex-kanülök, SonoPlex-kanülök) együtt történő felhasz-
nálásra tervezték. Csak ezekkel a termékekkel garantálható a biztonságos és 
eredményes működés.

A MultiStim ECO eszköz a következő alapfelszereléssel kerül kiszállításra:

• MultiStim ECO idegstimulátor
• 2 db. 1,5 Volt N-elem (LR1, LADY, N-Size) 
• használati utasítás/műszaki leírás
• táska a MultiStim ECO tárolására

A MultiStim ECO készülék csatlakoztatható a kanülön található kábelhez vagy 
egy egyszer használatos közbülső kábelhez (hosszabbításként vagy egy stimu-
láló katéterrel történő felhasználáshoz):

Továbbá a MultiStim Eco csatlakoztatható a PlugX tartozékhoz, amely lehetővé 
teszi a MultiStim Eco kézi eszközként való használatát. A PlugX tartozékhoz 
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Megnevezés Cikksz.

MultiStim ECO eszköztáskával 1151-94-50

Egyszer használatos közbülső kábel stimulációs  
kanülök vagy katéterek csatlakoztatásához, steril 01151-861Q

PlugX kézi csatlakozó 1151-94-21

SonoPlex LUER kanülök / készletek
001185-xx

001187-xx

SonoPlex Surety® kanülök / készletek
001186-xx

001189-xx

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie gyártmányú összes kanül/katéter, amely 
a perifériás regionális anesztéziában/idegblokkolásban használatos idegsti-
muláció alkalmazása mellett.

Konformitás a következő szabványokkal:

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

Rendeltetés
A MultiStim ECO eszköz a perifériás idegek és idegkötegek lokalizációjára szol-
gál, pl. a helyi és regionális anesztéziában (diagnosztikai, intraoperatív és terá-
piás blokádok). 

Indikációk
Perifériás regionális anesztézia/idegblokádok

Kontraindikációk
További termékspecifikus kontraindikációk nem ismeretesek.

Bizonyos blokádtechnológiára vonatkozóan vannak specifikus kontraindikációk. 
Ezeket a felhasználó a technika állása és a betegre individuálisan vonatkozó koc-
kázat-haszon elemzés alapján ítélje meg.

A perifériás idegblokádok általános kontraindikációi:

• fertőzések a punkció területén
• kimutatható véralvadási zavarok
• Visszautasítás a beteg által
• neorológiai zavarok
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A perifériás idegblokádok jellemző komplikációi:

• toxikus reakciók (injektát)
• neurológiai szövődmények

Továbbá vannak specifikus komplikációk bizonyos blokádtechnikákra vonatko-
zóan. Ezeket a felhasználónak a technika állása szerint figyelembe kell venni.

Figyelmeztető és biztonsági utasítások
A stimulációs kanül csatlakozó hüvelyét kizárólag az idegstimulátor megfelelő 
dugaszával szabad csatlakoztatni.  Közbülső kábel használata esetében is feltét-
lenül ügyeljen a helyes csatlakoztatásra!

A készülék hátoldalán lévő nyomógombos csatlakozót kizárólag a tapadóe-
lektródákkal szabad csatlakoztatni. Ezek a dugaszok/csatlakozók semmilyen 
esetben sem érintkezhetnek feszültség alatt álló eszközökkel (pl. dugaszoló 
aljzat) vagy fém tárgyakkal!

Tilos stimulációt alkalmazni a fejen, a szemen, a szájon vagy a szíven keresztül.

Érzéstelenítő gázok robbanásának, vagy éghető folyadékok meggyulladásának 
elkerülése érdekében a MultiStim ECO készüléket robbanásveszélyes környezet-
ben használni tilos.

A beteg véletlenszerű sérülésének elkerülése érdekében a beteg környezetében 
csatlakoztatott összes készüléknek meg kell felelnie az érvényes előírásoknak. Az 
összes berendezésnek és tartozéknak meg kell felelnie az EN 60601-1, EN 60601-
1-1 szabványok, valamint az alkalmazott alszabványok követelményeinek.

Ügyeljen arra, hogy bizonyos körülmények között, az egyes készülékekre vonat-
kozó szabályok betartása mellett is, a legkedvezőtlenebb esetben az összes leve-
zetési áram, ill. beteg-segédáram összegeződhet és ezáltal a nem megengedett 
magas értékek a beteget veszélyeztetik.  Előzetesen ellenőrizze, hogy a beren-
dezések összekapcsolása bizonyos körülmények között nem idézi-e elő a meg-
engedett határértékek túllépését. A készülékek és berendezések szakszerűtlen 
csatlakoztatása (rendszer képzése) a beteg életveszélyes sérülését idézheti elő. 

A beteg nem érintkezhet fém tárgyakkal, amelyek földelve vannak vagy más 
készülékekkel elektromosan vezetőképes kapcsolatban állnak, ill. kapacitív csat-
lakozást tehetnek lehetővé. Ebből az okból javasoljuk, hogy használjon megfele-
lően szigetelt, antisztatikus alátétet a műtőasztalon.

 A MultiStim ECO készüléket minden körülmények között kizárólag a gyártó 
által engedélyezett, mellékelt vagy javasolt eszközökkel és tartozékokkal szabad 
üzemeltetni.  Csak a PAJUNK®-tartozékokat vetették az elektromágneses össze-
férhetőségi (EMC) műszaki vizsgálat alá. Harmadik gyártók tartozékai a készü-
lékek és a rendszer tulajdonságait súlyosan befolyásolhatják és maradó sérülé-
seket idézhetnek elő a betegnél, a felhasználónál vagy a készülékben.



5

M
ag

ya
r Semmilyen körülmények között ne végezzen önhatalmú módosításokat a 

készülék műszaki felszerelésében. Manipulációk esetében a garancia és a gyár-
tói szavatosság megszűnik és a beteg biztonsága veszélyeztetett.

Nagyfrekvenciájú sebészeti készülékek egyidejű alkalmazása esetén akut égésve-
szély áll fenn a MultiStim ECO csatlakozásain, a csatlakozókábelen, a kanülcsú-
cson és a tapadóelektródán. Ezért a nagyfrekvenciájú sebészeti készülékek 
használata előtt feltétlenül válassza le a MultiStim ECO összes csatlakozását és 
távolítsa el a szövetből a stimulációs kanült.

Beültetett elektromos készülékekkel (pl. szívritmusszabályozóval) rendelkező 
betegeknél csak abban az esetben alkalmazza a MultiStim ECO készüléket, 
miután kikérte egy szakértő orvosi tanácsát. A beültetett készülékekben az inge-
ráram okozta esetleges zavarok a beteg számára veszélyt jelenthetnek. 

Az elektródok elhelyezése a thorax (mellkas, szív) közelében megnövelheti a szív-
kamraremegés (cardiac fibrillation) kockázatát.

Ügyeljen a szövetben lévő fém implantátumok elhelyezkedésére (pl. lemezek 
vagy elektróda kábelek). Ezek esetleg más helyekre vezetik a stimulációs jeleket 
és ott káros hatást idézhetnek elő.

A tapadóelektródák rossz érintkezése a stimulációs kanülök helytelen pozicioná-
lásához vezethet. Ennek elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a tapadóe-
lektródák megfelelően biztos, alacsony szövetellenállású érintkezést mutassa-
nak.

A MultiStim ECO készüléket kizárólag az (CE-jellel rendelkező) eredeti PAJUNK® 
tartozékokkal üzemeltesse.

A dinamikus elektromos és a dinamikus mágneses zavaró mezők által kölcsön-
hatások léphetnek fel a készülék és a rendszer között. Ezek befolyásolják a tény-
leges ingeráram mérését és extrém esetben helytelen kijelzéshez és a stimuláció 
biztonsági lekapcsolásához vezethetnek (lásd Elektromágneses összeférhetőség 
c. szakaszt).

Rendszeres időközökben ellenőrizze a MultiStim ECO készüléket a használati 
utasítási előírásai szerint. A MultiStim ECO helytelen működésének elkerülése 
érdekében a felhasználás előtt ellenőrizze az összes funkciót és győződjön meg 
róla, hogy a tartozékok alkalmasak a felhasználáshoz. A felhasznált tartozékok-
nak meg kell felelnie a BF biztonsági osztálynak.

A felhasználás előtt és közben tartsa a készüléket, a csatlakozókábelt és a dugós 
csatlakozót teljesen tisztán és szárazon. Nedvesség és szennyeződések befolyá-
solják az idegstimulátor működését és a stimuláció eredményét.

Lassan és ellenőrizve tolja előre a kanült. Csak fokozott gondosággal és óvatos-
ággal győzze le a szövetben esetlegesen fellépő ellenállást.

Az aktív stimulációt bármikor megszakíthatja a készülék ON/OFF kapcsolójának 
működtetésével vagy a kanül kézi leválasztásával a stimulátorról.
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zóan az üzemeltetőnek figyelembe kell venni a mindenkori ország érvényes ren-
delkezéseit. A régi készülékeket juttassa el a regisztrált e-hulladék gyűjtőhelyre, 
vagy küldje vissza a gyártónak.

 A MultiStim ECO készülék és a felsorolt tartozékok ártalmatlanítására vonatko-
zóan az üzemeltetőnek figyelembe kell venni a mindenkori ország érvényes 
rendelkezéseit. A régi készülékeket juttassa el a regisztrált e-hulladék gyűjtő-
helyre, vagy küldje vissza a gyártónak.

Műszaki leírás
A MultiStim ECO reprodukálható 1 Hz frekvenciájú és fokozatmentesen beállít-
ható inger-áramerősségű négyszögimpulzusokat generál. Stimulációs kanülök 
és katéterek esetében az impulzusáram beállítási tartománya 0,2 - 2,0 mA között 
van.

A stimulációs gomb melletti zöld LED-lámpa villogásán vizuálisan ellenőrizheti 
az aktív impulzusáram leadást és beteg-áramkör zártságát, és akusztikus ellenőr-
zéshez az inger ritmusával szinkronban rövid hangjel hallható, tehát a stimulá-
ciós áram a beteg keresztül áramlik.

Ha a stimulációs gomb melletti zöld LED-lámpa világít, akkor vagy nem zárt 
a beteg-áramkör, vagy az ellenállás > 12kΩ, ebben az esetben nem hallható 
akusztikus szignál, tehát vagy nem áramlik stimulációs áram a betegen keresz-
tül, vagy az áram nagyon gyenge. Vizuális jelként a sárga LED-lámpa is világít a 
nem egyenlő (≠) szimbólum mellett.

Műszaki adatok

Típus MultiStim ECO

Védelmi fokozat elektromos 
áramütés ellen EN 60601-1

BF

Védelmi fokozat IEC 60529 IP54

Elem 2 darab 1,5 V LR1 (N-size, LADY Battery) 

Ingeráram-erősség max. 2 mA

Ellenállási tartomány 0 Ω - 12 kΩ

Ingeráram-feszültség max. 24 V

Ingerfrekvencia 1 Hz

Ingerimpulzus-szélesség 0,1 ms
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Páratartalom:  20 % – 65 %

Légnyomás:  700 hPa - 1060 hPa

Szállítási és tárolási feltételek Hőmérséklet :  10 °C - 30 °C

Páratartalom:  20 % – 65 %

Légnyomás:  700 hPa - 1060 hPa

A termék élettartama 2 év

Felhasználói felület

A mindenkori aktuális beállítást LED-lámpák jelzik.

A MultiStim ECO bekapcsolásakor mindig a gyári beállítások érvé-
nyesek, ezek:

Stimulációs áramerősség: 0,5 mA (0,5 mA alatt a zöld LED világít)

Hangerő: közepes (a hangszóró szimbólum feletti középső zöld 
LED-lámpa világít)

Stimuláció: KI (a stimulációs gomb melletti LED nem világít)

Funkciógombok

Gomb Működés

BE / KI

Hangerő kiválasztása (közepes · hangos · halk · közepes · 
hangos · halk · stb.)

Stimulációs áramerősség kiválasztása

(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)
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Stimuláció BE / KI (Pause)

Funkciószimbólumok

Szimbólum Jelentés

Elem-állapotkijelző

Zöld LED világít: elemállapot rendben. Az elemek üzemképesek, 
rendelkezésre áll a szükséges teljesítmény.

Piros LED villog: Az elemek nagyon gyengék, lehetőleg gyorsan 
cserélje ki az elemeket.

Piros LED világít: Az elemek lemerültek, a stimulátor már nem has-
ználható. Haladéktalanul cserélje ki az elemeket, hogy újra hasz-
nálni tudja a stimulátort. 

Sárga LED kikapcsol: Az áramkör zárt, a kiválasztott áram = kime-
neti áram.

Sárga LED világít: Az áramkör nem zárt (pl. a kanül nincs beszúrva, 
a tapadóelektródák elhelyezése nem helyes, a kábel csatlakozása 
nem megfelelő, a rendszerben túl magas az ellenállás, stb.)

Figyelmeztető szimbólum!

LED kikapcsol: Figyelmeztető üzenet nincs, a stimulátor használ-
ható. 

Piros LED világít: Belső vagy külső hiba áll fenn. A készülék nem 
használható és semmilyen esetben se használja. Küldje vissza a 
MultiStim készüléket a gyártónak.

Üzemeltetés
Ellenőrzés és üzembe helyezés

 Vegye figyelembe: A rendellenesen viselkedő készülékeket tilos üzembe helyezni. 
Ebben az esetben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Az elekt-
romos orvosi készülékek kinyitását, ill. javítását kizárólag a gyártó, vagy a gyártó 
által kifejezetten meghatalmazott cégek végezhetik.
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üzembe helyezése előtt:

1. Nyomja meg a BE-gombot, hogy bekapcsolja a készüléket. A készülék 
bekapcsol és a PAUSE-üzemmódba vált. Megjelenik a gyári beállítások 
kijelzése (közepes hangerő, áramerősség 0,5 mA, stimuláció KI). Ha az 
elem-töltésjelző piros LED-lámpája villog, cserélje ki az elemeket; ha az 
elem-töltésjelző piros LED-lámpája folyamatosan világít, haladéktalanul 
cserélje ki az elemeket (vegye figyelembe az Elemek c. szakaszt). Ha a 
stimulátor hibás működést állapít meg, akkor a piros figyelmeztető LED-
lámpa világít. A készülék nem üzemképes és vissza kell küldeni a gyártó-
nak.

2. Csatlakoztassa a tapadóelektródákat a nyomókapoccsal a MultiStim ECO 
hátoldalára. Távolítsa el a tapadóelektródáról a védőfóliát és a stimulátorral 
együtt helyezze a beteg testén a megfelelő helyre. A stimulátor optimá-
lis kezelhetősége szempontjából javasoljuk, hogy a punkció közelében 
helyezze el.

3. Amennyiben előnyben részesíti az egyszer használatos közbülső kábel 
használatát, akkor dugja a hosszabbító kábel sárga dugaszát a stimulátor 
alján lévő érintkező aljzatba. Csatlakoztassa a hosszabbító kábel fehér 
dugaszát a kanül kábelével vagy a katéter befogó adapterével (csak stimu-
láló katéterekhez). Ha nem használ közbülső kábelt, dugja a kanül kábelé-
nek dugaszát közvetlenül a stimulátor alján lévő erre szolgáló nyílásba.

4. A komponensek csatlakoztatása és a stimulátor aktiválása után, de még 
nem beszúrt kanül esetében, csak a zöld LED-lámpák, valamint a ≠ szimbó-
lum melletti sárga LED-lámpa világíthat (nyitott áramkör). Ha ez az eset áll 
fenn, megkezdheti az alkalmazást.

5. Amint a kanül megérinti a bőrfelületet, ill. megtörténik a punkció, a MultiS-
tim ECO megkezdi az aktív áramimpulzusok kibocsátását; ez mind vizuáli-
san, a stimulációs LED-lámpák villogásán, mind akusztikusan észlelhető.

Az idegstimulátor kezelése

Bekapcsolás/kikapcsolás

A MultiStim ECO bekapcsolásához elég röviden megnyomni a 
be-/kikapcsoló szimbólumot.

A MultiStim ECO kikapcsolásához kb. 2 másodpercig tartsa len-
yomva a gombot.

Ha nem kapcsolja ki a stimulátort és 30 percig egyetlen gombot 
sem működtetett, akkor a MultiStim ECO az elemek kímélése 
érdekében automatikusan kikapcsol. 
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Az előzetesen beállított kezdeti stimulációs áramerősség 0,5 mA. 
Ha növelni szeretné a stimulációs áramerősséget, nyomja meg a 
jobb oldali kiválasztó gombot (+), ill. az áramerősség csökkenté-
séhez a bal oldali kiválasztó gombot (-). 

A legmagasabb (2,0 mA) és a legalacsonyabb (0,2 mA) stimu-
lációs áramerősségek végpontok, a stimulációs áramerősség 
csökkentése, ill. növelése körforgásban nem lehetséges. Tehát 
biztonsági okokból, pl. a beállított 0,2 mA-es érték esetében nem 
válthat a bal oldali gomb (-) megnyomásával közvetlenül a 2,0 
mA értékre. 

Stimuláció indítása/Pause-funkció

A MultiStim ECO a bekapcsolás után mindig Pause-üzemmódban 
van. Ezt arról ismeri fel, hogy a stimulációs gomb melletti LED-
lámpa nem világít és akusztikus jelet sem hall. Nyomja meg a sti-
mulációs gombot a stimuláció elindításához. Nyomja meg még 
egyszer, a MultiStim ECO visszatér a Pause-üzemmódba.

Fontos: a Pause-üzemmódban megváltoztathatja a stimulációs 
áramerősséget anélkül, hogy a betegre stimulációs impulzusokat 
adna le.

Ha a stimuláció elindítása után a beteg-áramkör már zárt, a zöld 
stimulációs-LED villog az 1Hz frekvenciának megfelelően, ezzel 
egyidejűleg akusztikus jel hallható azonos ritmusban.

Ha a beteg-áramkör a stimuláció elindítása után még nyitott, a 
zöld stimulációs LED világít, az akusztikus jel elmarad és a nem 
egyenlő jel (≠) melletti sárga LED-lámpa is világít. Amint az 
áramkör zár és áramimpulzusokat ad le a betegre, a sárga ≠ LED-
lámpa kialszik. Ezzel egyidejűleg villog a zöld stimulációs LED és 
akusztikus jel hallható.

Hangerő beállítása

A MultiStim ECO bekapcsolásakor az akusztikus jel közepes 
hangerőre van beállítva.

A hangerő szabályozó gombbal körforgásban módosíthatja a 
hangerőt (közepes → hangos → halk → közepes → hangos → 
halk stb.). A beállított hangerőt a felette elhelyezkedő három zöld 
LED-lámpa jelzi. A bal oldali LED mutatja a halk, a jobb oldali a 
hangos hangerőt. A kiválasztott hangerő LED-lámpája zöld szín-
ben világít.
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jel megszűnik, akkor már nem éri el a beállított áramerősséget. Ezt a következő 
hibák okozhatják:

• nincs stimulációs kábel, vagy meghibásodott stimulációs kábel van csatlakoz-
tatva,

• az elektródák nincsenek, vagy hibásan vannak csatlakoztatva,
• a beteg szövetének elektromos ellenállása túl nagy.

Az aktív stimuláció a be-/kikapcsoló gombbal is befejezhető (tartsa lenyomva a 
gombot min. 2 másodpercig).

Elemek
Rendszeresen ellenőrizze az elemek szabályszerű töltési szintjét. Ebben az 
elem-töltésjelző segít Önnek. Ha zöld színben világít, akkor az elem töltési 
szintje kielégítő. Amint elkezd pirosan villogni, a lehető leggyorsabban cse-
rélje ki az elemeket, hogy továbbra is biztosítsa a megbízható stimulációt. Ha 
az elem-töltésjelző már pirosan világít, további stimuláció nem lehetséges, csak 
akkor tudja tovább használni a MultiStim ECO készüléket, ha haladéktalanul 
kicseréli az elemeket.

Ha hosszabb ideig nem használja a MultiStim ECO készüléket, távolítsa el az 
elemeket a kifolyás elkerülése érdekében.

Elemcsere
Az elemrekesz a MultiStim ECO hátoldalán található. Nyissa ki az elemrekeszt 
úgy, hogy a csavart erre alkalmas szerszámmal kicsavarozza. Cserélje ki az ele-
meket.

Minden alkalommal mindkét elemet cserélje ki és használjon kizárólag új ele-
meket.
Az új elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen az elemek helyes helyzetére.

Kizárólag alkáli-mangán (Alkaline) elemeket használjon (pl. Varta LR1 / 
4001 / LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).

 Minden egyes elemcsere után végezze el az ellenőrzési és üzembe helyezési 
intézkedéseket, hogy meggyőződjön a MultiStim ECO további működőképes-
ségéről.
Figyelem: Ha kifolyt az elem, biztonsági okokból ne üzemeltesse tovább a Mul-
tiStim ECO készüléket.

Tisztítás és fertőtlenítés
Kizárólag puha, átitatott kendőket használjon a készülék tisztításához és fertőt-
lenítéséhez. Különösen alkalmas erre víz, szappanlúg és denaturált spiritusz. 
Ügyeljen arra, hogy ne hatoljon a készülékbe nedvesség. A fertőtlenítéshez 
alkalmazhat spirituszt vagy a kereskedelemben kapható alkohol alapú fertőtle-
nítőszereket.
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aceton, butanon, metanol, nitrohigító.
Karbantartás és biztonságtechnikai ellenőrzések
Minden egyes használat előtt ellenőrizze a készülék szabályszerű állapotát. 
Meghibásodott készüléket tilos üzemeltetni. Az elektromos orvostechnikai 
készülékek javítását csak a gyártó vagy a gyártó által kifejezetten megbízott cég 
végezheti. A javítási megbízáshoz mellékeljen részletes hibaleírást.

Biztonságtechnikai ellenőrzések
Biztonságtechnikai ellenőrzések nem szükségesek.

Szignálsorozatok és impulzusminták
A stimuláció az összes szignálsorozat esetében egyfázisú, negatív négyszögű 
impulzusokkal történik. Csak a stimulációs impulzus időtartamára történik 
elektromos energia leadása. 

 Ingerimpulzus formája: négyszögletes impulzus 
Ingerfrekvencia: 1Hz 
Ingerimpulzus szélessége: 0,1 ms

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
A MultiStim ECO megfelel az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) szóló  
EN 60601-1-2:2007 szabványnak.

Az elektromágneses összeférhetőségi ellenőrzéseket végezte:

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

Irányelvek és gyártói nyilatkozat – Elektromágneses zavarkibocsátás  
(EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 1. táblázat szerint)

A MultiStim ECO az alább megadott elektromágneses környezetben történő 
felhasználásra rendeltetett. Az ügyfélnek vagy a MultiStim ECO felhasználójának 
gondoskodni kell a készülék ilyen környezetben való üzemeltetéséről.

Zavarkibocsátás mérése Megfelelőség Elektromágneses környezet - 
irányelv

Nagyfrekvenciás kibocsá-
tás CISPR 11 szerint

1. csoport A MultiStim ECO kizárólag a belső 
működéséhez használ nagyfrek-
venciájú energiát. Ezért a nagy-
frekvencia kibocsátás nagyon 
csekély és nem valószínű, hogy 
zavarja a közeli elektromos készü-
lékeket.
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tás CISPR 11 szerint
B osztály A MultiStim ECO felhasználható 

nem lakáscélú és olyan intéz-
ményekben, amelyek közvetle-
nül olyan közüzemi hálózathoz 
csatlakoznak, amely lakáscélokra 
szolgáló épületeket is ellát.

Felharmonikus áramok 
kibocsátása az IEC 61000-
3-2 szerint

nem alkalmaz-
ható

Feszültségingadozások 
kibocsátása/ villogás  
IEC 61000-3-3 szerint

nem alkalmaz-
ható

Irányelvek és gyártói nyilatkozat – Elektromágneses zavarvédettség  
(EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1; 2. táblázat szerint)

A MultiStim ECO az alább megadott elektromágneses környezetben történő 
felhasználásra rendeltetett. Az ügyfélnek vagy a MultiStim ECO felhasználójának 
gondoskodni kell a készülék ilyen környezetben való üzemeltetéséről.

Zavarvédettség 
ellenőrzése

IEC 60601- 
vizsgálati 
szint

Megfelelőségi 
szint

Elektromágneses körny-
ezet – Irányelvek

Elektrosztatikus 
kisülés (ESD) 
IEC 61000-4-2 
szerint

± 6 kV érintke-
zési kisülés 

± 8 kV légköri 
kisülés

± 6 kV érintkezési 
kisülés 

± 8 kV légköri 
kisülés

A padlózatot fa, beton vagy 
kerámia kőlap burkolattal 
kell ellátni. Ha a padlózatot 
szintetikus anyag borítja, a 
relatív páratartalom lega-
lább 30 %-os legyen.

Gyors átmeneti 
elektromos 
zavarok/
kisülések az 
IEC 61000-4-4 
szerint

± 2 kV 
hálózati veze-
tékekhez 

± 1 kV be- és 
kimenő veze-
tékekhez

nem alkalmaz-
ható

nem alkalmazható
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Surges  
IEC 61000-4-5 
szerint

± 1 kV fes-
zültség külső 
vezeték-külső 
vezeték 

± 2 kV fes-
zültség külső 
vezeték-föld

nem alkalmaz-
ható

nem alkalmazható

Feszültségesé-
sek, rövid idejű 
megszakítások 
és a hálózati 
feszültség 
ingadozása az 
IEC 61000-4-11 
szerint

< 5 % Ur

(>95 % Ur esése) ½ 
periódushoz

40 % Ur

(60 % Ur esése) 5 
periódushoz

70 % Ur

(30 % Ur esése) 25 
periódushoz

< 5 % Ur

(>95 % Ur esése) 
5s-hoz

nem alkalmaz-
ható

nem alkalmazható

Mágneses tér 
hálózati frek-
vencia esetében 
(50/ 60 Hz) az  
IEC 61000-4-8 
szerint

3 A/m nem alkalmaz-
ható

nem alkalmazható

Ur a hálózati váltóáram feszültsége a vizsgálati szint alkalmazása előtt.
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(EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 4. táblázat szerint)

A MultiStim ECO az alább megadott elektromágneses környezetben történő felhas-
ználásra rendeltetett. Az ügyfélnek vagy a MultiStim ECO felhasználójának gondos-
kodni kell a készülék ilyen környezetben való üzemeltetéséről.

Zavarvé-
dettség 
ellenőrzése

IEC 60601-vizs-
gálati szint

Megfelelőségi 
szint

Elektromágneses kör-
nyezet – Irányelvek

Vezetett  
nagyfrekvenci-
ájú zavarok az 
IEC 61000-4-6 
szerint

3 VEffektív érték

150 kHz - 80 MHz 
az ISM-sávokon 
belüla

nem alkalmaz-
ható

Ne működtessen hor-
dozható és mobil rádi-
ókommunikációs kés-
zülékeket a MultiStim 
ECO készülékhez és 
vezetékeihez mért kisebb 
távolságban, mint az 
adófrekvenciára vonat-
kozó egyenlet alapján 
kiszámított javasolt 
védőtávolság.

Javasolt védőtávolság:

d = 3,5/U1√P 150 kHz - 
80 MHz között

d = 12/U1√P 80  MHz - 
800 MHz között

d = 23/U1√P 800  kHz - 
2,5 GHz között

P az adó maximális név-
leges teljesítménye Watt-
ban (W) az adó adatai 
szerint, és d a javasolt 
védőtávolság méterben 
(m)b.

10 VEffektív érték

150 kHz - 80 MHz 
az ISM-sávokon 
belül

nem alkalmaz-
ható
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nagyfrekvenci-
ájú zavarok az 
IEC 61000-4-3 
szerint

3V/m

80 MHz - 2,5 GHz

3V/m   A telepített 
rádióadók 
térerősségének 
minden frek-
vencia eseté-
ben a helyi 
mérések szerint 
kisebbnek kell 
lennie, mint a 
megfelelőségi 
szint. 
Minden készü-
léken, amelyen a 
következő képjel 
látható, zavarok 
léphetnek fel: 

1. Megjegyzés 80 MHz és 800 MHz esetében a magasabb frekvenciatar-
tomány érvényes.

2. Megjegyzés Ezek az irányelvek esetleg nem minden esetben alkalmaz-
hatók. Az elektromágneses kisugárzások terjedését az 
épületek, tárgyak és emberek abszorpciója és visszaverése 
befolyásolja.

a) Az ISM-frekvenciasávok (ipari, tudományos és orvostechnikai alkalmazások)  
150 kHz - 80 MHz között 6,765 MHz - 6,795 MHz; 13,553 MHz - 13,567 MHz; 
26,957 MHz - 27,283 MHz és 40,66 MHz - 40,70 MHz.

b) A megfelelőségi szint az ISM-frekvenciasávokban 150 kHz és 80 MHz 
között és a 80 MHz - 2,5 GHz frekvenciatartományban arra szolgál, hogy 
csökkenjen a a mobil/hordozható kommunikációs készülékek által okozott 
zavarok valószínűsége, ha ezeket véletlenül a beteg közelébe viszik. Ebből az 
okból ezekben a frekvencia tartományokban a javasolt védőtávolságok kis-
zámításához kiegészítőleg alkalmazzák a 10/3 faktort.
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lomásai, amatőr rádióállomások, AM- és FM-rádió és televízió adók, térere-
jét elméletileg nem lehet pontosan előre meghatározni. A környezet elekt-
romágnesességének meghatározásához az állandó adókra vonatkozóan a 
helyszín bevizsgálását kell fontolóra venni. Ha a MultiStim ECO használatának 
területén mért térerő túllépi a fenti megfelelőségi szintet, akkor figyelemmel 
kell kísérni a MultiStim ECO készülék rendeltetésszerű működését. Amenny-
iben szokatlan teljesítményi adatokat figyel meg, kiegészítő intézkedéseket 
lehet tenni, pl. a helyzet módosításával vagy a MultiStim ECO elhelyezésének 
megváltoztatásával.

d) A 150 kHz - 80 MHz frekvencia tartomány felett a térerőnek kisebbnek kell 
lennie, mint 10 V/m 

Kiegészítés 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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 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

Általános információk
Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes 
irányelvek szerint történt.

Felhasználási rész, BF típus

 Ártalmatlanítson minden komponenst és anyagot a környezetvédelem és a 
fajta szempontjából megfelelően, vagy továbbítsa újrahasznosításra. Ameny-
nyiben az orvostechnikai eszközt már nem használják, a mindenkori ország-
ban érvényes környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlaní-
tani kell.
 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyártó-
nak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó és/
vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.
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Gyártó Tartsa be a használati utasítást.

Cikkszám Rx only Vényköteles (Az eszközt kizárólag a 
rendeltetésnek megfelelően, szak-
képzett egészségügyi személyzet 
használhatja.)

Sérült csomagolás esetén ne 
használja.

Szárazon tartandó Ne dobja a háztartási hulladékba.

Páratartalom, korlátozás Utasítás

Figyelem Utasítás, információ
Elektromos áramütés elleni védelem, 
BF típus A termék megfelel a Közösségi 

harmonizált jogszabályokban 
megállapított alkalmazandó 
követelményeknek, és bejelentett 
szervezet ellenőrzi.

Gyártási dátum

Tételszám

Nem steril Vegye figyelembe az útmutatót (SO 
7010-M002)

Napfénytől elzárva tartandó Mennyiség

Hőmérséklet-korlátozás Fordítás

Légnyomás, korlátozás Orvostechnikai eszköz
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