
Nerve stimulation

MultiStim ECO



2

Li
et

uv
os

Naudojimo instrukcija
Atkreipkite dėmesį
 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo 

instrukcijas! 
Rx only Šis gaminys skirtas pagal šią naudojimo instrukciją naudoti tik kvalifikuotiems medi-

kams.

PAJUNK® neteikia jokių rekomendacijų dėl tvarkymo būdų. Už naudojimo būdą 
ir paciento tinkamumo įvertinimą atsako su gaminiu dirbantis medicinos per-
sonalas. 
Be šios naudojimo instrukcijos taip pat galioja atitinkamos profesinės literatūros 
rekomendacijos, techninės nuostatos ir veiklos gairės.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojantis gaminiu pakartotinai 
garantija nustoja galioti ir galima sukelti pavojų paciento saugumui.
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis ir jų 
naudojimo instrukcijų ir įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu naudoti 
skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai atliekama gydymo centre) 
atsako naudotojas. 

Jei pagrįstai abejojate dėl gaminio komplektacijos visumos, vientisumo, gami-
nio jokiu būdu nenaudokite.

Gaminio apibūdinimas / suderinamumas / priedai

 „MultiStim ECO“ yra skirtas naudoti tik su PAJUNK® GmbH medicinos techno-
logijos produktais (pvz., „Adaplex“ adatomis, „SonoPlex“ adatomis). Tik nau-
dojant šiuos produktus galima garantuoti saugų ir sėkmingą veikimą.

„MultiStim ECO“ tiekiamas su šia pagrindine įranga:

• „MultiStim ECO“ nervų stimuliatoriai
• 2 vnt. 1,5 V N baterijos (LR1, LADY, N dydžio)
• Naudojimo instrukcija / techninis aprašymas
• „MultiStim ECO“ saugojimo dėklas

„MultiStim ECO“ galima prijungti prie kaniulės arba vienkartinio tarpinio laido 
(kaip pratęsimą arba naudoti su stimuliavimo kateteriu):

Be to, „PlugX“ priedą galima prijungti prie „MultiStim Eco“, kuris leidžia „Mul-
tiStim Eco“ naudoti kaip rankinį įrenginį. „PlugX“ turi atskirą naudojimo vadovą.
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„MultiStim ECO“ su įrangos dėklu 1151-94-50

Sterilus vienkartinis tarpinis laidas 
stimuliuojančioms kaniulėms ar kateteriams pri-
jungti

01151-861Q

Delninis adapteris „PlugX“ 1151-94-21

„SonoPlex LUER“ kaniulės / rinkiniai
001185-xx

001187-xx

„SonoPlex Surety®“ kaniulės / rinkiniai
001186-xx

001189-xx

Visi „PAJUNK® GmbH“ medicininės technologijos kaniulių / kateterių rinkiniai, 
naudojami periferinei regioninei anestezijai / nervų blokams, stimuliuojant 
nervus.

Atitinka šiuos standartus:

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

Naudojimo paskirtis
„MultiStim ECO“ naudojamas periferinių nervų ir nervinių gijų atpažinimui ir 
lokalizavimui, pavyzdžiui, vietinei ir regioninei anestezijai (diagnostinei, intrao-
peracinei ir terapinei blokadai). 

Indikacijos
Periferinė vietinė anestezija / nervų blokada

Kontraindikacijos
Specifinių produktų kontraindikacijų nėra.

Tam tikri blokados būdai yra specifinės kontraindikacijos. Juos naudotojas turi 
įvertinti atsižvelgiant į technikos pažangą ir remdamasis konkretaus paciento 
rizikos ir naudos analize.

Bendrosios periferinių nervų blokadų kontraindikacijos yra:

• Infekcijos aplink punkcijos vietą
• Akivaizdūs krešėjimo sutrikimai
• Atmetimo reakcija paciento organizme
• Neurologiniai trūkumai
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Tipiškos periferinių nervų blokų komplikacijos yra:

• Toksiškos reakcijos (injekcija)
• Vėlyvas neurologinis pažeidimas

Tam tikri blokavimo būdai taip pat yra specifiniai. Į juos naudotojas turi atsižvelgti 
atsižvelgdamas į technikos pažangą.

Įspėjimai ir saugos nurodymai
Prijunkite stimuliavimo kaniulės jungtį tik prie atitinkamo nervo stimuliatoriaus 
jungties. Jei naudojate tarpinį kabelį, taip pat turite atkreipti dėmesį į teisingą jo 
prijungimą!

Mygtuko jungtį prietaiso gale galima prijungti tik prie lipniojo elektrodo. Jokiu 
būdu nepalikite šių kištukų / jungčių susilietusių su veikiančiomis dalimis (pvz., 
lizdais) ar metaliniais daiktais!

Stimuliuojama turi būti ne per galvą, akis, burną ar širdį.

Norint išvengti anestezinių dujų sprogimo ar degių skysčių užsidegimo, „Mul-
tiStim ECO“ negalima naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje.

Kad būtų galima išvengti atsitiktinio paciento sužalojimų, visi prijungti prietaisai 
paciento aplinkoje turi atitikti galiojančias taisykles. Visa įranga ir priedai turi ati-
tikti EN 60601-1, EN 60601-1-1 ir taikomų standartų reikalavimus.

Nepamirškite, kad net ir laikantis visų atskiroms patalpoms taikomų taisyklių, 
blogiausiu atveju visos nuotėkio srovės ar paciento pagalbinės srovės gali būti 
sumuojamos ir susidariusios neleistinai didelės vertės gali kelti pavojų pacientui. 
Todėl iš anksto patikrinkite, ar dėl prietaisų sujungimo gali būti viršytos leistinos 
ribinės vertės. Netinkamas prietaisų ir įrenginių sujungimas (sistemos formavi-
mas) gali būti pavojingas paciento gyvybei.

Pats pacientas neturi liestis prie metalinių daiktų, kurie yra įžeminti arba turi elek-
triškai laidų ryšį su kitais prietaisais arba sudaro talpinę jungtį. Dėl šios priežasties 
ant operacinio stalo rekomenduojame naudoti pakankamai izoliacinę antista-
tinę trinkelę.

 „MultiStim ECO“ jokiu būdu negalima valdyti jokiais instrumentais ir priedais, 
išskyrus tuos, kuriuos patvirtina, tiekia ar rekomenduoja gamintojas. Tik 
PAJUNK® priedai buvo išbandyti dėl EMS (elektromagnetinio suderinamumo). 
Trečiųjų šalių priedai gali smarkiai pabloginti įrenginio ir sistemos savybes ir 
sukelti žalą pacientui, vartotojui ar įrenginiui.
 Jokiomis aplinkybėmis neleistinai nekeiskite įrenginio techninės įrangos. Mani-
puliavimo atveju garantija ir gamintojo atsakomybė pasibaigia ir kyla pavojus 
paciento saugai.
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ECO“ jungčių, jungiamojo laido, kaniulės galiuko ir lipniojo elektrodo nude-
gimo pavojus. Todėl prieš naudojant HF chirurginius prietaisus, būtina atjungti 
visas jungtis su „MultiStim ECO“ ir iš audinio pašalinti stimuliacijos kaniulę.

„MultiStim ECO“ neturėtų būti naudojamas pacientams su implantuotais elek-
tros prietaisais (pvz., širdies stimuliatoriais) prieš tai nepasitarus su specialistu. 
Galimi implantuotų prietaisų trikdžiai dėl stimuliavimo srovės gali kelti pavojų 
pacientui. 

Elektrodų išdėstymas šalia krūtinės (krūtinės, širdies) gali padidinti skilvelių vir-
pėjimo riziką.

Patikrinkite metalinių implantų vietą audinyje (pvz., plokšteles ar elektrodų 
laidus). Jie gali gauti stimuliavimo signalus kitose vietose ir gali patirti žalingą 
poveikį.

Kad dėl blogo sąlyčio su lipniu elektrodu stimuliavimo kaniulės nebūtų išdėsty-
tos klaidingai, reikia įsitikinti, kad lipnusis elektrodas turėtų pakankamai saugų 
sąlytį su maža audinio varža.

Naudokite „MultiStim ECO“ tik su originaliais (CE ženklu pažymėtais) PAJUNK® 
priedais.

Dinaminiai elektriniai ir dinaminiai magnetiniai laukai gali sąveikauti su įrenginiu 
ir sistema. Tai gali paveikti faktinį stimuliacijos srovės matavimą ir, kraštutiniais 
atvejais, gali sukelti klaidingą indikaciją ir saugų stimuliacijos išjungimą (žr. sk. 
Elektromagnetinis suderinamumas).

Reguliariai tikrinkite „MultiStim ECO“ pagal šioje instrukcijoje pateiktus nuro-
dymus. Norėdami išvengti „MultiStim ECO“ gedimų, prieš įvedimą patikrinkite 
visas funkcijas ir įsitikinkite, kad klausos aparatas yra tinkamas naudoti. Naudoja-
mas priedas turi atitikti BF tipo saugumo klasę.

Prieš naudojimą ir jo metu prietaisas turi būti visiškai švarus ir sausas (kartu su 
jungiamuoju laidu ir kištuku). Drėgmė ir tarša turi įtakos nervo stimuliatoriaus 
funkcijai ir stimuliavimo rezultatui.

Lėtai ir kontroliuodami stumkite kaniulę. Tik labai atsargiai ir pamažu stenkitės 
įveikti bet kokį audinių atsparumą.

Bet kuriuo metu galite nutraukti aktyvią stimuliaciją, paspausdami ON / OFF 
įrenginio jungiklį arba rankiniu būdu atjungdami kaniulę nuo stimuliatoriaus.

Kai reikia utilizuoti „MultiStim ECO“ ir išvardytus priedus, vartotojas privalo 
laikytis galiojančių nacionalinių taisyklių. Grąžinkite seną įrenginį į atitinkamą 
registruotą EAR surinkimo konteinerį arba nusiųskite atgal gamintojui.

 Kai reikia utilizuoti „MultiStim ECO“ ir išvardytus priedus, vartotojas privalo 
laikytis galiojančių nacionalinių taisyklių. Grąžinkite seną įrenginį į atitinkamą 
registruotą EAR surinkimo konteinerį arba nusiųskite atgal gamintojui.
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„MultiStim ECO“ generuoja atkuriamus kvadratinių bangų impulsus, kurių 
dažnis yra 1 Hz ir žingsnine stimuliavimo srovė. Impulsų srovės diapazonas yra 
nuo 0,2 mA iki 2,0 mA, kai naudojamos stimuliacinės kaniulės ir kateteriai.

Kai yra aktyvus srovės impulsas ir paciento grandinė uždaryta, mirksi žalias 
šviesos diodas šalia stimuliacijos mygtuko, skirto regėjimo valdymui, ir trumpas 
signalo tonas skamba sinchroniškai su stimuliacijos ritmu akustiniam valdymui, 
stimuliacijos srovė teka per pacientą.

Jei šviečia žalias šviesos diodas šalia stimuliacijos klavišo, paciento grandinė nėra 
uždaryta arba yra pasipriešinimas > 12 kΩ, tokiu atveju nesigirdi garso signalas. 
Šiuo atveju per pacientą teka ne mažesnė stimuliacijos srovė negu pasirinkta. Tai 
vizualiai parodo ir geltonas šviesos diodas, esantis šalia simbolio (≠).

Techniniai duomenys

Tipas MultiStim ECO

Apsaugos nuo elektros smūgio 
laipsnis EN 60601-1

BF

Apsaugos laipsnis IEC 60529 IP54

Baterija 2 vnt., 1,5 V LR1 (N dydis, LADY baterija)

Stimuliavimo srovė maks. 2 mA

Varžos diapazonas 0 Ω–12 kΩ

Stimuliavimo įtampa maks. 24 V

Stimuliavimo dažnis 1 Hz

Stimuliavimo impulsas 0,1 ms

Eksploatavimo sąlygos Temperatūra:  nuo 10 °C iki 30 °C

Santykinė drėgmė:  nuo 20 % iki 65 %

Oro slėgis:  nuo 700 hPa iki 1060 
hPa

Transportavimo ir laikymo 
sąlygos 

Temperatūra:  nuo 10 °C iki 30 °C

Santykinė drėgmė:  nuo 20 % iki 65 %

Oro slėgis:  nuo 700 hPa iki 1060 
hPa

Gaminio eksploatavimo trukmė 2 metai
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Esamas nustatymas rodomas šviesos diodais.

Įjungus „MultiStim ECO“, parametrai visada nustatomi gamykli-
niais nustatymais:

Stimuliavimo srovė: 0,5 mA (esant mažiau nei 0,5 mA užsidega 
žalias šviesos diodas)

Garsumas: vidutinis (užsidega žalias vidurio šviesos diodas virš 
garsiakalbio simbolio)

Stimuliacija: IŠJUNGTA (šviesos diodas šalia stimuliavimo mygtuko 
nedega)

Funkciniai mygtukai

Mygtukas Funkcija

ĮJ./IŠJ.

Garsumo pasirinkimas (vidutinis – garsus – tylus – viduti-
nis – garsus tylus, ir t. t.)

Stimuliavimo srovės pasirinkimas 

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

Stimuliavimas ĮJ. / IŠJ. (pauzė)
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Simbolis Reikšmė

Baterijos būsenos indikatorius

Žalia lemputė šviečia: baterijos būsena tinkama. Baterijos veikia, 
reikalinga galia yra.

Mirksi raudonas šviesos diodas: baterijos yra išsekusios, kuo 
greičiau pakeiskite baterijas.

Šviečia raudonas šviesos diodas: baterijos išsikrovė, stimuliatori-
aus nebegalima naudoti. Nedelsdami pakeiskite baterijas, kad vėl 
galėtumėte naudoti stimuliatorių. 

Geltonas šviesos diodas nešviečia: grandinė uždaryta, pasirinkta 
srovė = išėjimo srovė

Geltonas šviesos diodas užsidega: grandinė nėra uždaryta (pvz., 
kaniulė dar neįdėta, lipnūs elektrodai netinkamai išdėstyti, kabelis 
netinkamai prijungtas, sistemoje yra per didelis pasipriešinimas ir 
pan.)

Įspėjimo simbolis!

Šviesos diodas nešviečia: įspėjimo nėra, galite naudoti stimuliatorių. 

Šviečia raudonas šviesos diodas: yra vidinė arba išorinė klaida. Jokiu 
būdu negalima naudotis šiuo prietaisu. Nusiųskite „MultiStim“ 
atgal gamintojui.

Naudojimas
Patikrinimas ir naudojimo pradžia

 Atkreipkite dėmesį: skirtingo tipo įrenginiai neturi būti naudojami. Tokiu atveju 
susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Elektromedicininius prietaisus gali 
taisyti tik gamintojas arba jo įgaliota agentūra.

Prieš pradėdami (pirmą) prietaiso paleidimą, atlikite šiuos patikrinimus:

1. Paspauskite mygtuką ON, kad įjungtumėte įrenginį. Įrenginys įsijungia ir 
įjungia PAUSE režimą. Rodomi gamykliniai nustatymai (vidutinis garsumas; 
dabartinė 0,5 mA; stimuliacija išjungta). Jei įjungus akumuliatoriaus būse-
nos ekraną mirksi raudonas šviesos diodas, turėtumėte pakeisti baterijas; 
jei akumuliatoriaus būsenos indikatoriaus raudona lemputė šviečia nuolat, 
baterijas reikia iškart pakeisti (žiūrėkite skyrių apie baterijas). Jei stimuliato-
rius nustato gedimą, užsidega raudonas įspėjamasis šviesos diodas. Įrengi-
nys nėra paruoštas darbui ir turi būti išsiųstas atgal gamintojui.
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Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipniojo elektrodo ir pritvirtinkite ją kartu 
su stimuliatoriumi tinkamoje paciento vietoje. Norint, kad stimuliatorius 
veiktų optimaliai, rekomenduojama jį pastatyti arti punkcijos vietos.

3. Jei norite naudoti vienpusį tarpinį laidą, geltoną ilgintuvo kabelį įkiškite į 
kontaktinį lizdą, esantį apatinėje stimuliatoriaus pusėje. Prijunkite baltą 
ilgintuvo laido kištuką prie kaniulės laido arba kateterio spaustuko adap-
terio (tik stimuliuojamiems kateteriams). Jei nenaudojate tarpinio laido, 
kaniulinio laido kištuką įstatykite tiesiai į angą, esančią stimuliatoriaus 
apačioje.

4. Prijungus visus komponentus ir suaktyvinus stimuliaciją, kai kaniulė dar 
neįdėta, turėtų įsižiebti tik žali šviesos diodai ir geltonas šviesos diodas šalia 
≠ simbolio (atvira grandinė). Jei taip, galite pradėti naudoti.

5. Kai tik kaniulė paliečia ar praduria odos paviršių, „MultiStim ECO“ pradeda 
siųsti aktyvaus srovės impulsą; tai matosi iš ritmiškai mirksinčio stimuliaci-
jos šviesos diodo ir girdimo garso.

Nervų stimuliatoriaus naudojimas

Įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti „MultiStim ECO“, tiesiog trumpai paspauskite 
įjungimo / išjungimo simbolį.

Norėdami išjungti „MultiStim ECO“, paspauskite mygtuką 
maždaug 2 sekundes.

Jei neišjungsite stimuliatoriaus ir 30 minučių nespausite jokio 
mygtuko, „MultiStim ECO“ automatiškai išsijungs, kad taupytų 
bateriją. 

Stimuliavimo srovės pasirinkimas

Iš pradžių yra nustatyta 0,5 mA stimuliacijos srovė. Jei norite 
padidinti stimuliavimo srovę, paspauskite dešinįjį pasirinkimo 
klavišą (+) arba, norėdami sumažinti dabartinį stiprumą, kairiuoju 
pasirinkimo klavišu spustelėkite (-). 

Didžiausia (2,0 mA) ir mažiausia (0,2 mA) stimuliavimo srovė 
yra galiniai taškai, stimuliacijos srovės mažėjimas ar padidėjimas 
negali vykti uždaru ratu. Saugumo sumetimais, pvz., esant nusta-
tytai 0,2 mA vertei, tiesioginis pasirinkimas paspaudus kairįjį pasi-
rinkimo mygtuką (-) iki 2,0 mA neįmanomas. 
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Įjungus „MultiStim ECO“, pauzė visada veikia. Tai galite atpažinti 
iš to, kad nešviečia šviesos diodas šalia stimuliavimo mygtuko ir 
negirdite garso signalo. Norėdami pradėti stimuliavimą, paspaus-
kite stimuliavimo mygtuką. Jei dar kartą paspausite, „MultiStim 
ECO“ grįš į pauzės būseną.

Svarbu: esant pauzės būsenai, jūs galite pakeisti stimuliacijos 
srovę ir neleisti pacientui stimuliacijos impulsų.

Jei paciento grandinė jau yra uždaryta po stimuliacijos pradžios, 
žalias stimuliavimo šviesos diodas mirksi pagal dažnį 1 Hz ritmu, 
tuo pačiu metu ir tuo pačiu ritmu galite išgirsti garsinį signalą.

Jei paciento grandinė tebėra atvira pradėjus stimuliaciją, užsidega 
žalias stimuliacijos šviesos diodas, garsinis signalas negirdimas ir 
šviečia geltonas šviesos diodas šalia nelygybės simbolio (≠). Kai 
tik grandinė uždaroma ir pacientui perduodami srovės impulsai, 
užgęsta geltonas ≠ šviesos diodas. Tuo pačiu metu mirksi žalia 
stimuliavimo lemputė ir skamba garsinis signalas.

Garsumo nustatymas

Įjungus „MultiStim ECO“, garso signalo garsumas nustatomas 
kaip vidutinis.

Garsumą galima pasirinkti spaudžiant garsumo mygtuką (vidu-
tinis – garsus – tylus – vidutinis – garsus tylus, ir t. t.). Nustatytą 
garsumą rodo trys žali šviesos diodai virš jo. Kairysis šviesos 
diodas reiškia tylų, dešinysis – garsų. Pasirinkto garsumo šviesos 
diodas šviečia žaliai.

Jei veikimo metu užsidega geltonas ≠ simbolio LED šviesos diodas ir garsinis 
signalas išsijungia, nustatyta srovė nebebus pasiekiama. Tai gali būti dėl šių 
klaidų priežasčių:

• neprijungtas joks laidas arba sugedęs stimuliavimo laidas,
• elektrodai neprijungti arba prijungti netinkamai,
• paciento audinio elektrinė varža yra per didelė.

Aktyvią stimuliaciją taip pat galima nutraukti naudojant įjungimo / išjungimo 
mygtuką (palaikykite nuspaudę mygtuką mažiausiai 2 sekundes).

Baterijos
Reguliariai tikrinkite, ar baterijos yra tinkamai įkrautos. Baterijos būsenos ekrane 
tai galite patogiai stebėti. Jei šviečia žalia spalva, baterijos yra tinkamos naudoti 
būklės. Kai tik jis pradės mirksėti raudonai, turėtumėte kuo greičiau pakeisti 
baterijas, kad užtikrintumėte patikimą stimuliavimą. Jei baterijos būsenos indi-
katorius jau šviečia raudonai, tolesnis stimuliavimas neįmanomas. „MultiStim 
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Jei nesinaudosite „MultiStim ECO“ ilgą laiką, baterijas reikia išimti iš prietaiso, 
kad būtų išvengta elektros nutekėjimo.

Baterijos pakeitimas
Baterijų skyrius yra „MultiStim ECO“ gale. Atidarykite tai tinkamu įrankiu atsuk-
dami baterijų skyriaus varžtą. Pakeisktie baterijas.

Visada keiskite abi baterijas ir naudokite tik naujas.

Įdėdami naujas baterijas įsitikinkite, kad baterijos tinkamai nustatytos.

Naudokite tik šarminio mangano (šarmines) baterijas (pvz., „Varta LR1 / 
4001 / LADY / N“; „Duracell LR1 / LADY / N“; „Energizer LR1“ / LADY / N).
 Po kiekvieno baterijų pakeitimo atlikite valdymo ir paleidimo priemones, kad 
įsitikintumėte, jog „MultiStim ECO“ vis dar veikia tinkamai.
Jei iš baterijos teka elektrolitas, „MultiStim ECO“ saugos sumetimais nebenau-
dokite.

Valymas ir dezinfekavimas
Prietaiso valymui ir dezinfekavimui naudokite tik minkštą drėgną šluostę. Tam 
ypač tinka vanduo, muilas ir metilintas spiritas. Pasirūpinkite, kad į prietaiso vidų 
nepatektų drėgmės. Dezinfekavimui gali būti naudojamas alkoholis arba alko-
holio pagrindo dezinfekavimo priemonės.

Dėmesio: valymui negalima naudoti šių priemonių: trichloretileno, acetono, 
butanono, metanolio, azoto skiediklių.

Techninės priežiūros ir saugos patikrinimai
Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar prietaisas ir priedai yra tinkamos eks-
ploatuoti būklės. Pažeisto prietaiso nenaudokite. Elektromedicininius prietaisus 
gali taisyti tik gamintojas arba jo aiškiai įgaliota įmonė. Prie remonto užsakymo 
turi būti pridėtas išsamus gedimo aprašymas.

Saugos patikrinimai
Saugos patikrinimai nebūtini.

Bangos forma ir impulsų schema
Visų signalų kursų stimuliacija atliekama naudojant vienfazius, neigiamus stačia-
kampius impulsus. Elektros energija išleidžiama tik stimuliavimo impulso metu. 

 Stimulinio impulso forma: stačiakampis impulsas 
Stimuliavimo dažnis: 1 Hz 
Stimuliacinio impulso plotis: 0,1 ms



12

Li
et

uv
os Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

„MultiStim ECO“ atitinka elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartą  
EN 60601-1-2: 2007.

Elektromagnetinio suderinamumo bandymus atliko:

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

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetiniai trukdžiai  
(pagal EN 60601-1-2: 2007; 5.2.2.1 1 lentelę)

„MultiStim ECO“ yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje 
aplinkoje. „MultiStim ECO“ klientas ar naudotojas turėtų įsitikinti, kad prietaisas 
gali veikti tokioje aplinkoje.

Išmetamų teršalų pati-
krinimas

Atitiktis Elektromagnetinė aplinka – 
rekomendacija

AD perdavimas pagal 
CISPR 11

1 grupė „MultiStim ECO“ vartoja AD 
energiją tik savo vidinei funkcijai. 
Todėl jo radijo dažnis yra labai 
mažas ir mažai tikėtina, kad jis 
trikdys šalia esančių elektroninių 
prietaisų veikimą.

AD perdavimas pagal 
CISPR 11

B klasė „MultiStim ECO“ yra tinkamas 
naudoti ne tik gyvenamosiose 
patalpose, o tose, kurios yra tie-
siogiai prijungtos prie viešojo 
tiekimo tinklo, kuriuo taip pat 
tiekiama elektros energija į 
gyvenamuosius pastatus.

Harmonikų spindulia-
vimas  
pagal IEC 61000-3-2

Netaikoma

Įtampos svyravimų / 
virpėjimo perdavimas 
pagal  
IEC 61000-3-3

Netaikoma
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mas (pagal EN 60601-1-2: 2007; 5.2.2.1 2 lentelę)

„MultiStim ECO“ yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje 
aplinkoje. „MultiStim ECO“ klientas ar naudotojas turėtų įsitikinti, kad prietaisas 
gali veikti tokioje aplinkoje.

Atsparumas IEC 60601  
patikrinimo 
lygis

Atitikimo 
lygis

Elektromagnetinė 
aplinka – rekomendacija

Statinės elektros 
iškrova (ESD) 
pagal IEC 
61000-4-2

± 6 kV 
k o n t a k t i n ė 
iškrova

± 8 kV oro 
išleidimas

± 6 kV 
k o n t a k t i n ė 
iškrova

± 8 kV oro 
išleidimas

Grindys turėtų būti paga-
mintos iš medžio, betono 
ar keraminių plytelių. Jei 
grindys yra padengtos 
sintetinėmis medžiagomis, 
santykinė oro drėgmė turi 
būti bent 30 %.

Pagal IEC 
61000-4-4 
nustatyti 
trumpalaikiai 
elektros trikdžiai 
/ pliūpsniai

± 2 kV elektros 
linijoms

± 1 kV įėjimo ir 
išėjimo linijoms

Netaikoma Netaikoma

Viršįtampiai / 
pliūpsniai pagal 
IEC 61000-4-5

± 1 kV įtampos 
išorinis laidinin-
kas – išorinis 
laidininkas

± 2 kV įtampos 
išorinis laidinin-
kas – žemė

Netaikoma Netaikoma
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mas, trumpi 
nutrūkimai 
ir maitinimo 
įtampos svyra-
vimai pagal IEC 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % Ur pertrauka) 
½ laikotarpio

40 % Ur

(60 % Ur pertrauka) 5 
laikotarpiams

70 % Ur

(30 % Ur pertrauka) 
25 laikotarpiams

< 5 % Ur

(>95 % Ur pertrauka) 
5 sek.

Netaikoma Netaikoma

Magnetinis 
laukas esant 
maitinimo 
dažniui (50 / 
60 Hz)  
pagal IEC 
61000-4-8

3 A/m Netaikoma Netaikoma

Ur yra kintamosios srovės tinklo įtampa prieš pradedant taikyti bandymo lygį.
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mas (pagal EN 60601-1-2: 2007; 5.2.2.1 4 lentelę)

„MultiStim ECO“ yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. 
„MultiStim ECO“ klientas ar naudotojas turėtų įsitikinti, kad prietaisas gali veikti tokioje 
aplinkoje.

Atsparumas IEC 60601 patik-
rinimo lygis

Atitikimo 
lygis

Elektromagnetinė 
aplinka – rekomen-
dacija

Perduodami 
radijo dažnių  
trikdžiai pagal 
IEC 61000-4-6

3 V RMS reikšmė

ISM juostoje nuo 
150 kHz iki 80 
MHza

Netaikoma Nešiojamieji ir mobi-
lieji radijo įrenginiai 
neturėtų būti naudo-
jami arčiau „MultiStim 
ECO“, įskaitant laidus, 
nei rekomenduojamas 
apsauginis atstumas, 
apskaičiuojamas pagal 
siųstuvo dažniui taikomą 
lygtį.

R e k o m e n d u o j a m a s 
apsauginis atstumas:

d = 3,5/U1√P, nuo 
150 kHz iki 80 MHz 

d = 12/U1√P, nuo 
80 MHz iki 800 MHz 

d = 23/U1√P, nuo 
800 MHz iki 2,5 GHz

kai P yra didžiausia 
siųstuvo vardinė galia 
vatais (W) pagal siųstuvo 
gamintoją ir d yra reko-
menduojamas apsau-
ginis atstumas metrais 
(m)b.

10 V RMS reikšmė

ISM juostoje nuo 
150 kHz iki 80 MHz 
a

Netaikoma
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trikdžiai pagal 
IEC 61000-4-3

3 V/m

nuo 80  MHz iki 
2,5 GHz

3 V/m   Stacionarių 
radijo siųstuvų 
lauko sti-
pris visuose 
dažniuose 
turėtų būti 
mažesnis nei 
atitikties lygis, 
atsižvelgiant 
į patikrinimą 
vietoje.d Jei prie-
taisai, pažymėti 
šiuo simboliu, 
yra šalia, gali 
pasitaikyti 
trikdžių:

1 pastaba Aukštesnis dažnių diapazonas taikomas 80 MHz ir 800 
MHz dažniuose.

2 pastaba Šios gairės gali būti netaikomos visais atvejais. Elektroma-
gnetiniam sklidimui įtakos turi absorbcija ir atspindėjimas 
nuo pastatų, objektų ir žmonių.

a) ISM dažnių juostos (pramonės, mokslo ir medicinos reikmėms) nuo 150 
kHz iki 80 MHz yra nuo 6,765 MHz iki 6,795 MHz; nuo 13,553 MHz iki 13,567 
MHz; nuo 26,957 MHz iki 27,283 MHz ir nuo 40,66 MHz iki 40,70 MHz.

b) Atitikties lygiai ISM dažnių juostose nuo 150 kHz iki 80 MHz ir nuo 80 MHz 
iki 2,5 GHz dažnių diapazone yra sukurti taip, kad būtų sumažinta tikimybė, 
kad mobilieji / nešiojamieji ryšių įrenginiai gali sukelti trikdžius, jei įrenginiai 
atsidurtų vienas šalia kito. Dėl šios priežasties apskaičiuojant rekomenduoja-
mus apsauginius atstumus šiuose dažnių diapazonuose, naudojamas papil-
domas koeficientas 10/3.
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mobiliųjų radijo stočių, mėgėjų radijo stočių, AM ir FM radijo ir televizi-
jos stočių bazinių stočių, teoriškai tiksliai nustatyti negalima tiksliai. Norint 
nustatyti nejudančių siųstuvų elektromagnetinę aplinką, reikėtų apsvarstyti 
galimybę atlikti patikrinimą vietoje. Jei išmatuotas lauko stipris toje vietoje, kur 
naudojamas „MultiStim ECO“, viršija aukščiau nurodytą atitikties lygį, reikėtų 
stebėti „MultiStim ECO“, kad patikrintumėte, ar jis veikia kaip numatyta. Jei 
pastebimos neįprastos eksploatacinės savybės, gali prireikti imtis papildomų 
priemonių, tokių kaip, pvz., pakoreguoti „MultiStim ECO“ nustatymą arba 
perkelti į kitą vietą.

d) Esant dažnių diapazonui nuo 150 kHz iki 80 MHz, lauko stipris turėtų būti 
mažesnis kaip 10 V/m

Papildymas 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

Bendroji pastaba
Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direk-
tyvų.

BF tipo naudojimo dalis

 Išmeskite visus dalis ir medžiagas atsižvelgiant į aplinką ir rūšis arba atiduokite 
perdirbti. Jei medicinos prietaisas nebenaudojamas, jį reikia išmesti laikantis 
atitinkamų šalių aplinkos apsaugos taisyklių.
 Apie visus rimtus incidentus, kurie įvyko naudojant gaminį, reikia pranešti 
gamintojui ir atitinkamoms šalies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacien-
tas, valdžios institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Deutschland (Vokietija).
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Gamintojas Laikykitės naudojimo instrukcijos

Prekės Nr. Rx only Receptinis gaminys (gali būti pagal 
numatytąją naudojimo paskirtį 
naudojamas tik kvalifikuotų 
medikų).Nenaudoti, jei pažeista pakuotė

Laikyti sausai Neišmeskite su buitinėmis atli-
ekomis.

Santykinė drėgmė Nurodymas

Dėmesio Pastaba, informacija

Apsauga nuo elektros smūgio, BF dalis Gaminys atitinka galiojančius 
reikalavimus, nustatytus Bendrijos 
suderinamuose teisės aktuose, 
ir yra prižiūrimas notifikuotosios 
įstaigos

Pagaminimo data

Kodas

Nesterilus Atkreipkite dėmesį į sujungimą (SO 
7010-M002)

Saugoti nuo saulės spindulių Vnt. skaičius

Temperatūros apribojimas Vertimas

Oro slėgis, santykinė drėgmė Medicininis produktas
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