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Lietošanas instrukcija
Īpašs paziņojums

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus! 
Rx only Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lieto-

šanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas 
personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli. 
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklās-
tīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta 
drošība.
Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instruk-
cijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju 
ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs. 

Ierīci nedrīkst lietot, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par nepilnībām, bojāju-
miem vai sterilitāti.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība/ piederumi

 MultStim ECO ir paredzēts izmantot tikai ar PAJUNK® GmbH Medizintechnolo-
gie izstrādājumiem (piem., UniPlex kanulām, SonoPlex kanulām). Tikai ar 
šiem izstrādājumiem var garantēt drošu un sekmīgu izstrādājuma darbību.

Komplektācijā iekļautajā MultiStim ECO pamata aprīkojumā ietilpst:

• MultiStim ECO nervu stimulators
• 2 gab. 1,5 voltu N baterijas (LR1, LADY, N-Size)
• Lietošanas instrukcija/tehniskais apraksts
• Koferis MultiStim ECO un piederumu uzglabāšanai

MultiStim ECO var savienot ar kabeli, kas atrodas pie kanulas, vai vienreizlieto-
jamo starpposma kabeli (kā pagarinājumu vai izmantošanai kopā ar stimulācijas 
katetru):

Pie MultiStim ECO var pieslēgt arī piederumu PlugX, kas ļauj MultiStim ECO 
izmantot kā rokas ierīci. PlugX ir atsevišķa lietošanas instrukcija.
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MultiStim ECO ar ierīces koferi 1151-94-50

Vienreizlietojamais starpposma kabelis 
stimulācijas kanulām vai katetriem, sterils 01151-861Q

Rokas ierīces adapters PlugX 1151-94-21

SonoPlex LUER kanulas / komplekti
001185-xx

001187-xx

SonoPlex Surety® kanulas / komplekti
001186-xx

001189-xx

Visa veida PAJUNK® GmbH Medizintechnologie kanulu/katetru komplekti, 
ko izmanto perifērajai reģionālajai anestēzijai/nervu blokādēm, veicot nervu 
stimulāciju.

Atbilst šādiem standartiem:

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

Paredzētais lietojums
MultiStim ECO paredzēts uzticamai perifēro nervu un nervu šķiedru indentifikā-
cijai un lokalizācijai, piem., veicot lokālo vai reģionālo anestēziju (diagnostisko, 
intraoperatīvo un terapeitisko blokādi). 

Indikācijas
Perifēra reģionālā anestēzija/nervu blokādes

Kontrindikācijas
Nepastāv citas ar izstrādājumu saistītas kontrindikācijas.

Pastāv specifiskas kontrindikācijas, kas saistītas ar konkrētām blokādes metodēm. 
Lietotājam tās jāņem vērā, vadoties pēc jaunākajām tehnoloģijām un izsverot ar 
pacientu saistītos riskus un ieguvumus.

Vispārīgas kontrindikācijas perifēro nervu blokādei:

• Infekcijas punkcijas zonā
• Pierādīti recēšanas traucējumi
• Pacienta atteikšanās
• Neiroloģiski deficīti
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Perifēro nervu blokādes tipiskas komplikācijas:

• Toksiska reakcija (uz injicēto vielu)
• Vēlāki nervu bojājumi

Tāpat pastāv specifiskas komplikācijas, kas saistītas ar konkrētām blokādes meto-
dēm. Lietotājam tās jāņem vērā, vadoties pēc jaunākajām tehnoloģijām.

Brīdinājuma un drošības norādes
Iespraudiet stimulācijas kanulas pieslēguma ligzdā tikai nervu stimulatora attie-
cīgo spraudni. Ja tiek izmantots starpposma kabelis, jāpievērš uzmanība tā 
pareizam pieslēgumam!

Spiedpogas savienojumu ierīces aizmugurē drīkst pieslēgt tikai pie līpošā elek-
troda. Šis spraudnis/savienojumi nekādā gadījumā nedrīkst nonākt kontaktā ar 
spriegumu vadošām daļām (piem., kontaktligzdām) vai metāla priekšmetiem!

Aizliegts veikt stimulāciju caur galvu, acīm, muti vai sirdi.

Lai izvairītos no anestēzijas gāzu eksplozijas vai degošu šķidrumu aizdegšanās, 
MultiStim ECO aizliegts izmantot sprādzienbīstamā vidē.

Lai izvairītos no pacientu netīšas savainošanas, visām pacienta tuvumā pieslēg-
tajām ierīcēm ir jāatbilst spēkā esošajiem noteikumiem. Visām ierīcēm un piede-
rumu daļām ir jāatbilst standartu EN 60601-1, EN 60601-1-1 un piemērojamo 
pakārtoto standartu prasībām.

Ņemiet vērā, ka zināmos apstākļos pat tad, ja tiek ievēroti visi noteikumi attie-
cībā uz atsevišķām ierīcēm, neveiksmīgā situācijā visas noplūdes strāvas un 
pacienta palīgstrāvas kumulējas un, sasniedzot nepieļaujami augstas vērtības, 
var apdraudēt pacientu. Tāpēc iepriekš pārbaudiet, vai, pieslēdzot ierīci, konkrē-
tos apstākļos var tikt pārsniegtas pieļaujamās robežvērtības. Nepareizi saslēdzot 
kopā ierīces un aprīkojumu (veidojot sistēmu), var apdraudēt pacienta dzīvību.

Pacients nedrīkst nonākt kontaktā ar metāla priekšmetiem, kas ir sazemēti, 
nedrīkst izveidot vadītspējīgu savienojumu ar citu aprīkojumu, un nedrīkst ras-
ties kapacitīvā saite. Šī iemesla dēļ iesakām uz operācijas galda izmantot pietie-
kami izolējošu, antistatisku paliktni.

 MultiStim ECO atļauts izmantot tikai ar ražotāja atļautiem, piegādātiem un 
ieteiktiem instrumentiem un piederumiem; citu instrumentu un piederumu 
izmantošana ir aizliegta. EMS (elektromagnētiskā saderība) ir pārbaudīta tikai 
PAJUNK® piederumiem. Trešo personu ražotie piederumi var nopietni ietekmēt 
ierīces un sistēmas darbības un radīt paliekošas sekas pacientam, lietotājam 
un ierīcei.
 Neveiciet nekādas pašrocīgas izmaiņas ierīces tehniskajam aprīkojumam. 
Manipulāciju gadījumā garantija un ražotāja atbildība zaudē spēku, kā arī 
tiek apdraudēta pacientu drošība.
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tiStim ECO pieslēguma vietās, pie pieslēguma kabeļa, kanulas uzgaļa un līpošā 
elektroda. Tāpēc pirms HF ķirurģijas ierīču lietošanas obligāti nepieciešams atvie-
not visus MultiStim ECO pieslēgumus un izņemt stimulācijas kanulu no audiem.

Pirms MultiStim ECO lietošanas pacientiem ar implantētām elektriskām ierīcēm 
(piem., elektrokardiostimulatoriem) noteikti jākonsultējas ar attiecīgo medicīnas 
speciālistu. Elektriskā muskuļu stimulācija var radīt implantēto ierīču traucēju-
mus un apdraudēt pacientu. 

Piestiprinot elektrodus krūšukurvja apvidū (pie krūšukurvja, sirds), var palielinā-
ties sirds kambaru fibrilācijas (Cardiac fibrillation) risks.

Pievērsiet uzmanību audos esošajiem metāliskajiem implantiem (piem., plāk-
snēm vai elektrodu kabeļiem). Tie var novadīt stimulācijas signālus uz citām 
vietām un radīt vietējus bojājumus.

Lai izvairītos no tā, ka līpošā elektroda slikta kontakta dēļ stimulācijas kanula tiek 
pozicionēta nepareizi, pārliecinieties, ka līpošajam elektrodam, kas šeit pilda neit-
rālā elektroda funkciju, ir pietiekami drošs kontakts ar zemāku audu impedanci.

Lietojiet MultiStim ECO tikai ar PAJUNK® oriģinālajiem piederumiem (ar CE mar-
ķējumu).

Dinamiski elektriskie un magnētiskie traucējumu lauki var mijiedarboties ar ierīci 
un sistēmu. Šī mijiedarbība var ietekmēt faktiskās elektriskās muskuļu stimulāci-
jas mērījumus un ekstrēmā gadījumā novest pie nepareiza rādījuma vai stimu-
lācijas ierīces izslēgšanās drošības nolūkos (skatiet sadaļu par elektromagnētisko 
saderību).

Regulāri pārbaudiet MultiStim ECO saskaņā ar norādēm šajā lietošanas ins-
trukcijā. Lai izvairītos no MultiStim ECO nepareizas darbības, pirms procedūras 
pārbaudiet visas funkcijas un pārliecinieties, ka piederumi ir piemēroti šim lieto-
šanas veidam. Izmantojamiem piederumiem ir jāatbilst BF tipa drošības klasei.

Pirms lietošanas, kā arī izmantošanas laikā nodrošiniet, ka ierīce, pieslēguma 
kabeļi un to spraudņi ir pilnīgi tīri un sausi. Mitrums un netīrumi ietekmē nervu 
stimulatora darbību un/vai stimulācijas rezultātus.

Lēnām bīdiet kanulu uz priekšu un kontrolējiet procesu. Ar vislielāko piesardzību 
un uzmanību mēģiniet pārvarēt audu pretestību, ja tāda rodas.

Aktīvo stimulāciju var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot ierīces ON/OFF slēdzi 
vai manuāli atvienojot kanulu no stimulatora.

Utilizējot MultiStim ECO un minētos piederumus, lietotājam ir jāņem vērā attie-
cīgajā valstī spēkā esošie noteikumi. Nododiet utilizējamo ierīci attiecīgi reģis-
trētā savākšanas punktā vai nosūtiet atpakaļ ražotājam.

 Utilizējot MultiStim ECO un minētos piederumus, lietotājam ir jāņem vērā attie-
cīgajā valstī spēkā esošie noteikumi. Nododiet utilizējamo ierīci attiecīgi reģis-
trētā savākšanas punktā vai nosūtiet atpakaļ ražotājam.
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MultiStim ECO ģenerē reproducējamus taisnstūrainus impulsus ar 1 Hz frek-
venci un pakāpeniski iestatāmu stimulācijas strāvu. Ar stimulācijas kanulām un 
katetriem impulsa strāvu var iestatīt diapazonā 0,2 – 2,0 mA.

Ja strāvas impulsu padeve ir aktīva un pacienta strāvas ķēde ir slēgta, mirgo zaļā 
LED diode pie stimulācijas taustiņa, kas paredzēta vizuālai kontrolei, un skan īss 
signāla tonis sinhroni ar stimulācijas ritmu, ļaujot procesu kontrolēt arī akustiski; 
tas nozīmē, ka caur pacientu plūst stimulācijas strāva.

Ja zaļā LED diode pie stimulācijas taustiņa deg nepārtraukti, tad vai nu pacienta 
strāvas ķēde nav slēgta, vai arī pretestība ir > 12 kΩ; tādā gadījumā akustiskais 
signāls nav dzirdams un caur pacientu plūst tikai neliela stimulācijas strāva, kā 
izvēlēts. Kā vizuāls signāls šādā gadījumā papildus pie nevienādības zīmes (≠) 
deg dzeltenā LED diode.

Tehniskie dati

Modelis MultiStim ECO

Aizsardzības pakāpe no strāvas 
trieciena, EN 60601-1

BF

Aizsardzības pakāpe IEC 60529 IP54

Baterija 2 gab. 1,5 V LR1 (N-size, LADY baterija)

Stimulācijas strāva maks. 2 mA

Pretestības diapazons 0 Ω – 12 kΩ

Stimulācijas spriegums maks. 24 V

Stimulācijas frekvence 1 Hz

Impulsa platums 0,1 ms

Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra:  10 °C – 30 °C

Gaisa mitrums:  20 % – 65 %

Gaisa spiediens: 700 hPa – 1060 hPa

Transportēšanas un glabāšanas 
apstākļi

Temperatūra:  10 °C – 30 °C

Gaisa mitrums:  20 % – 65 %

Gaisa spiediens: 700 hPa – 1060 hPa

Izstrādājuma dzīves cikls 2 gadi
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Aktuālie iestatījumi tiek rādīti ar LED diodēm.

Ieslēdzot MultiStim ECO, vienmēr tiek ielādēti rūpnīcas iestatījumi:

Stimulācijas strāvas stiprums: 0,5  mA (deg zaļā LED diode zem 
0,5 mA)

Skaļums: vidējs (deg vidējā zaļā LED diode virs skaļruņa simbola)

Stimulācija: izslēgta (LED diode pie stimulācijas taustiņa nedeg)

Funkciju taustiņi

Taustiņš Darbība

Ieslēgt/izslēgt

Skaļuma izvēle (vidēji - skaļi - klusi - vidēji - skaļi - klusi utt.)

Stimulācijas strāvas stipruma izvēle

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

Stimulāciju ieslēgt/izslēgt (pauze)
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Simbols Nozīme

Baterijas stāvokļa rādījums

Deg zaļā LED diode: baterijas stāvoklis kārtībā. Baterijas darbojas 
un ir pieejama vajadzīgā jauda.

Mirgo sarkanā LED diode: bateriju jauda ir vāja; nomainiet tās pēc 
iespējas drīzāk.

Deg sarkanā LED diode: baterijas ir izlādējušās; stimulatoru vairs 
nevar lietot. Nekavējoties nomainiet baterijas, lai varētu izmantot 
stimulatoru. 

Dzeltenā LED diode nedeg: strāvas ķēde slēgta; izvēlētā strāvā = 
izejas strāva

Deg dzeltenā LED diode: strāvas ķēde nav slēgta (piem., kanula vēl 
nav iesprausta, līpošais elektrods piestiprināts nepareizi, kabelis 
pieslēgts nepareizi, pārāk augsta pretestība sistēmā utt.)

Brīdinājuma simbols!

LED diodes nedeg: nav neviena brīdinājuma; stimulatoru var 
izmantot. 

Deg sarkanā LED diode: ir iekšēja vai ārēja kļūda. Ierīci nekādā 
gadījumā nedrīkst lietot. Nosūtiet MultiStim atpakaļ ražotājam.

Lietošana
Pārbaude un nodošana ekspluatācijā

 Ņemiet vērā: ierīces, kuru darbība neatbilst noteiktajai, nedrīkst nodot eksplua-
tācijā. Šādā gadījumā jasazinās ar klientu dienestu. Medicīnisko elektroierīču 
atvēršanu un remontu drīkst veikt tikai ražotājs vai iestāde/uzņēmums, ko tas ir 
skaidri pilnvarojis.

Pirms ierīces kārtējās nodošanas ekspluatācijā veiciet šādas pārbaudes:

1. Nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Ierīce ieslēdzas un pār-
slēdzas PAUSE režīmā. Tiek parādīti rūpnīcas iestatījumi (vidējs skaļums, 
strāvas stiprums 0,5 mA, stimulācijas izslēgta). Ja pēc ieslēgšanas bateriju 
uzlādes stāvokļa sarkanās LED mirgo, baterijas jānomaina; ja bateriju uzlā-
des stāvokļa sarkanā LED deg nepārtraukti, baterijas jānomaina nekavējo-
ties (skatiet sadaļu par baterijām). Ja stimulators atpazīst kļūdainu funkciju, 
deg sarkanā brīdinājuma LED diode. Ierīce nav gatava darbam, tā ir jāno-
sūta atpakaļ ražotājam.
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aizmugurē. Noņemiet līpošā elektroda līmplēvi un kopā ar stimulatoru 
piestipriniet to piemērotā vietā pie pacienta. Lai stimulatoru būtu ērti lietot, 
ieteicams stiprināt tuvumā punkcijas vietai.

3. Ja vēlaties izmantot vienreizlietojamo starpposma kabeli, iespraudiet 
pagarinātājvada dzelteno spraudni kontaktligzdā, kas atrodas stimulatora 
apakšpusē. Pagarinātājvada balto spraudni savienojiet ar kanulas kabeli vai 
katetra spailes adapteri (tikai stimulācijas katetriem). Ja neizmantojat starp-
posma kabeli, iespraudiet kanulas kabeļa spraudni tam paredzētajā atverē, 
kas atrodas stimulatora apakšpusē.

4. Pēc visu komponentu pieslēgšanas un stimulācijas aktivizēšanas, kamēr 
kanula vēl nav iesprausta, vajadzētu degt tikai zaļajām LED diodēm un 
dzeltenajai LED diodei pie ≠ simbola (atvērta strāvas ķēde). Ja tā ir, var sākt 
lietot ierīci.

5. Tiklīdz ar kanulu pieskaras ādas virsmai vai veic punkciju, MultiStim ACO 
sāk padot strāvas impulsus; tas redzams vizuāli, jo ritmiski mirgo stimulāci-
jas LED diode, kā arī dzirdams akustiski.

Nervu stimulatora lietošana

Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu MultiStim ECO, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas 
simbolu.

Lai izslēgtu MultiStim ECO, turiet šo taustiņu nospiestu apm. 
2 sekundes.

Ja stimulators netiek izslēgts un 30 minūtes netiek nospiests nevi-
ens taustiņš, MultiStim ECO izslēdzas automātiski, lai saudzētu 
baterijas. 

Stimulācijas strāvas izvēle

Sākotnēji iestatīts stimulācijas strāvas stiprums 0,5  mA. Lai 
palielinātu stimulācijas strāvas stiprumu, spiediet taustiņu pa labi 
(+), bet, lai samazinātu stimulācijas strāvas stiprumu, spiediet 
taustiņu pa kreisi (-). 

Augstākais (2,0  mA) un zemākais (0,2  mA) stimulācijas strāvas 
stiprums ir robežvērtības; tālāka stimuācijas strāvas stipruma 
paaugstināšana vai pazemināšana ķēdē nav iespējama. 
Piemēram, ja ir iestatīta vērtība 0,2  mA, nav iespējams tieši 
izvēlēties 2,0 mA, nospiežot kreiso taustiņu (-) tieši uz 2,0 mA. 
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Pēc ieslēgšanas MultiStim ECO vienmēr ir pauzes režīmā. To var 
atpazīt pēc tā, ka LED diode pie stimulācijas taustiņa nedeg un 
neskan akustisks signāls. Nospiediet stimulācijas taustiņu, lai 
sāktu stimulāciju. Nospiediet taustiņu vēlreiz, lai ieslēgtu Multi-
Stim ECO pauzes režīmu.

Svarīgi! Pauzes režīmā var mainīt stimulācijas strāvas stiprumu, 
kamēr pacientam netiek pievadīti stimulācijas impulsi.

Ja pacienta strāvas ķēde pēc stimulācijas ieslēgšanas jau ir slēgta, 
zaļā stimulācijas LED diode mirgo 1 Hz ritmā; vienlaikus dzirdams 
akustisks signāls tādā pašā ritmā.

Ja pacienta strāvas ķēde pēc stimulācijas ieslēgšanas vēl ir 
atvērta, zaļā stimulācijas LED diode un dzeltenā LED diode pie 
nevienādības zīmes (≠) deg, bet akustiskais signāls neskan. 
Tiklīdz strāvas ķēde ir slēgta, un pacientam tiek pievadīti strāvas 
impulsi, dzeltenā LED diode pie ≠ nodziest. Vienlaikus mirgo zaļā 
stimulācijas LED diode un skan akustisks signāls.

Skaļuma iestatīšana

Ieslēdzot MultiStim ECO, akustiskā signāla skaļums iestatīts vidēji 
skaļi.

Spiežot skaļuma izvēles taustiņu, secīgi var izvēlēties skaļumu 
(vidēji   skaļi   klusi   vidēji   skaļi   
klusi utt.). Iestatīto skaļuma līmeni rāda trīs zaļās LED diodes tā. 
Kreisā LED diode nozīmē klusu līmeni, labā – skaļu līmeni. Izvēlētā 
skaļuma LED diode deg zaļā krāsā.

Ja lietošanas laikā iedegas dzeltenā LED diode pie ≠ simbola un akustiskais sig-
nāls vairs neskan, iestatītā strāvas stipruma vērtība vairs netiek sasniegta. Var būt 
šādi kļūdu iemesli:

• nav pieslēgts kabelis vai arī stimulācijas kabelis ir bojāts;
• nav pieslēgti elektrodi vai arī tie pieslēgti nepareizi;
• pacienta audu elektriskā pretestība ir pārāk liela.

Aktīvu stimulāciju var pārtraukt, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 
(turiet to nospiestu vismaz 2 sekundes).

Baterijas
Regulāri pārbaudiet bateriju uzlādes stāvokli. Tam paredzēts bateriju uzlādes 
stāvokļa rādījums. Ja tas ir zaļš, bateriju uzlādes stāvoklis ir kārtībā. Tiklīdz tas 
sāk mirgot sarkanā krāsā, baterijas pēc iespējas drīzāk jānomaina, lai varētu droši 
turpināt lietot stimulatoru. Ja bateriju statusa rādījums jau deg sarkanā krāsā, 
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nomainītas.

Ja MultiStim ECO ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, baterijas ir jāizņem, lai 
izvairītos no to iztecēšanas.

Bateriju nomaiņa
Baterijas nodalījums atrodas MultiStim ECO aizmugurē. Lai atvērtu nodalījumu, 
atskrūvējiet nodalījuma skrūvi, izmantojot piemērotu instrumentu. Nomainiet 
baterijas.

Vienmēr nomainiet abas baterijas reizē; izmantojiet tikai jaunas baterijas.
Ievietojot baterijas, noteikti pievērsiet uzmanību to pareizam virzienam.
Izmantojiet tikai sārmu-mangāna baterijas (piem., Varta LR1 / 4001 / LADY / 
N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
 Pēc katras bateriju nomaiņas reizes veiciet pārbaudes un ekspluatācijas uzsāk-
šanas pasākumus, lai pārliecinātos, ka MultiStim ECO darbojas.
Uzmanību! Ja baterija ir iztecējusi, drošības apsvērumu dēļ MultiStim ECO 
nedrīkst lietot.

Tīrīšana un dezinfekcija
Ierīces tīrīšanai un dezinfekcijai izmantojiet mīkstu, samitrinātu drānu. Īpaši 
piemērots ir ūdens, ziepes un denaturēts spirts. Pievērsiet uzmanību tam, lai 
ierīcē neiekļūtu mitrums. Dezinfekcijai atļauts izmantot spirtu vai tirdzniecībā 
pieejamu dezinfekcijas līdzekli uz spirta bāzes.

Uzmanību! Tīrīšanai aizliegts izmantot šādus līdzekļus: trihloretanols, acetons, 
butanons, benzols, metanols vai nitrošķīdinātājs.

Apkope un tehniskās drošības kontrole
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce un tās piederumi ir nevai-
nojamā stāvoklī. Ja ierīcei ir defekti, to nedrīkst lietot. Medicīnisko elektroierīču 
remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs vai iestāde/uzņēmums, ko tas ir skaidri 
pilnvarojis. Remonta pieteikumā detalizēti aprakstiet konstatēto defektu.

Tehniskās drošības kontrole
Tehniskās drošības kontroles nav nepieciešamas.

Signālu un impulsu līknes
Visās signālu līknēs stimulācija tiek veikta ar vienfāzes negatīviem taisnstūra 
impulsiem. Elektriskā enerģija tiek pievadīta tikai stimulācijas impulsa laikā. 

 Impulsa forma: taisnstūra impulss 
Stimulācijas frekvence: 1 Hz 
Impulsa platums: 0,1 ms
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MultiStim ECO atbilst Elektromagnētiskās saderības (EMS) standartam EN 
60601-1-2:2007.

Elektromagnētiskās saderības testus veica:

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

Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – Elektromagnētiskie traucējumi 
(saskaņā ar EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1, 1. tab.)

MultiStim ECO paredzēts ekspluatācijai tālāk minētajā elektromagnētiskajā vidē. 
Klientam vai MultiStim ECO lietotājam jāpārliecinās, ka tas tiek lietots norādītajā 
vidē.

Traucējumu mērīšana Atbilstība Elektromagnētiskās vides 
vadlīnijas

HF emisija atbilstoši 
CISPR 11

1. grupa MultiStim ECO izmanto HF 
enerģiju tikai iekšējai darbībai. 
Tāpēc HF emisija ir ļoti neliela, un 
ir maz ticams, ka var tikt traucēta 
blakus esošo elektronisko ierīču 
darbība.

HF emisija atbilstoši 
CISPR 11

B klase MultiStim ECO piemērots 
lietošanai iestādēs, kas atrodas 
ārpus dzīvojamās zonas un nav 
tieši pieslēgtas pie strāvas apgādes 
tīkla, ar kuru tiek pievadīta strāva 
arī dzīvojamām ēkām.

Harmonikas saskaņā ar  
IEC 61000-3-2

neattiecas

Sprieguma mirgošana/
flicker saskaņā ar  
IEC 61000-3-3

neattiecas

Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – Elektromagnētiskā traucējumnoturība 
(saskaņā ar EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1, 2. tab.)

MultiStim ECO paredzēts ekspluatācijai tālāk minētajā elektromagnētiskajā vidē. 
Klientam vai MultiStim ECO lietotājam jāpārliecinās, ka tas tiek lietots norādītajā 
vidē.
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pārbaude
IEC 60601  
pārbaudes 
līmenis

Atbilstības 
līmenis

Elektromagnētiskās 
vides vadlīnijas

Elektrostatiskā izlāde 
saskaņā ar IEC 61000-
4-2

± 6 kV kontaktu 
ceļā

± 8 kV pa gaisu

± 6  kV kon-
taktu ceļā

± 8  kV pa 
gaisu

Grīdai jābūt no 
koka, betona vai 
keramiskajām flīzēm. 
Ja grīdas segums ir no 
sintētiska materiāla, 
relatīvajam gaisa mit-
rumam jābūt vismaz 
30 %.

Elektriski īslaicīgi 
pārejas/pieplūduma 
traucējumi/bursts 
saskaņā ar EC 61000-
4-4

± 2  kV tīkla 
līnijās

± 1 kV ieejas un 
izejas līnijās

neattiecas neattiecas

Impulsa spriegums/
surges saskaņā ar  
IEC 61000-4-5

± 1  kV sprie-
gums līnija-
līnija

± 2  kV sprie-
gums līnija-
zeme

neattiecas neattiecas

Barošanas 
sprieguma 
kritumi, īslaicīgi 
pārtraukumi 
un svārstības 
saskaņā ar IEC 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % kritums Ur) ½ 
periodu

40 % Ur

(60 % kritums Ur) 5 
periodus

70 % Ur

(30 % kritums Ur) 25 
periodus

< 5 % Ur

(>95 % kritums Ur) 5s

neattiecas neattiecas
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lauks ar tīkla 
frekvenci 
(50/60 Hz) 
saskaņā ar  
IEC 61000-4-8

3 A/m neattiecas neattiecas

Ur ir tīkla spriegums pirms pārbaudes līmeņa piemērošanas.

Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā traucējumnoturība 
(saskaņā ar EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1, 4. tab.)

MultiStim ECO paredzēts ekspluatācijai tālāk minētajā elektromagnētiskajā vidē. Kli-
entam vai MultiStim ECO lietotājam jāpārliecinās, ka tas tiek lietots norādītajā vidē.

Traucējumnoturības 
pārbaude

IEC 60601 
pārbaudes 
līmenis

Atbilstības 
līmenis

Elektromagnētiskās 
vides vadlīnijas

Konduktīvie  
HF traucējumi 
saskaņā ar IEC 61000-
4-6

3 Vefekt.vērt.

150  kHz līdz 
80  MHz ISM 
joslāsa

neattiecas Pārnēsājamas un 
mobilas radioiekārtas 
nevajadzētu lietot 
tuvāk MultiStim ECO 
un līnijām par ieteikto 
drošības attālumu, 
kurš tiek aprēķināts pēc 
attiecīgās frekvences 
vienādojuma.

Ieteicamais drošības 
attālums:

d = 3,5/U1√P frekvencei 
no 150 kHz līdz 80 MHz

d = 12/U1√P frekvencei 
no 80 kHz līdz 800 MHz

d = 23/U1√P frekvencei 
no 800 kHz līdz 2,5 MHz

kur P ir raidītāja 
maksimālā nominālā 
jauda vatos (W) saskaņā 
ar raidītāja ražotāja 
norādēm un d ir ieteica-
mais drošības attālums 
metros (m)b.

10 Vefekt.vērt.

150  kHz līdz 
80  MHz ISM 
joslāsa

neattiecas
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traucējumi saskaņā ar 
IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz līdz 2,5 
GHz

3 V/m   Stacionāru 
radioraidītāju 
lauka sti-
prumam visās 
frekvencēs 
saskaņā ar 
pārbaudi uz 
vietas būtu 
jābūt mazākam 
nekā atbilstības 
līmenim. Tādu 
ierīču tuvumā, 
kuras marķētas 
ar tālāk redzamo 
zīmi, iespējami 
traucējumi:

1. piezīme Ar 80 MHz un 800 MHz ir spēkā augstākais frekvences dia-
pazons.

2. piezīme Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visiem gadījumiem. 
Elektromagnētisko lielumu izplatību var ietekmēt 
atstarošana un absorbcija, ko rada ēkas, priekšmeti un 
cilvēki.

a) ISM frekvenču joslas (industriālam, zinātniskam un medicīniskam pielieto-
jumam) starp 150 kHz un 80 MHz ir 6765 MHz līdz 6795 MHz; 13 553 MHz 
līdz 13 567 MHz; 26 957 MHz līdz 27 283 MHz un 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

b) Atbilstības līmeņi ISM frekvenču joslās starp 150 kHz un 80 MHz un frevenču 
diapazonā no 80 MHz līdz 2,5 GHz paredzēti, lai mazinātu iespējamību, ka 
mobilas/pārvietojamas komunikācijas ierīces varētu radīt traucējumus, ja tās 
netīšām tiek ienestas pacienta aprūpes zonā. Šī iemesla dēļ, aprēķinot ieteica-
mos drošības attālumus, šajos frekvenču diapazonos tiek piemērots papildu 
faktors 10/3.
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raidītāju, AM un FM radioraidītāju un televīzijas raidītāju, lauka stiprumu 
teorētiski iepriekš nevar precīzi noteikt. Lai noteiktu stacionāro raidītāju 
elektromagnētisko vidi, nepieciešama konkrētās vietas izpēte. Ja izmērītais 
lauka stiprums vietā, kur tiek izmantots MultiStim ECO, pārsniedz iepriekš 
minēto atbilstības līmeni, MultiStim ECO ir jānovēro, lai pārliecinātos, ka tas 
darbojas atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam. Ja tiek novērotas nepara-
stas pazīmes, var būt vajadzīgi papildu pasākumi, piem., cits virziens vai cita 
vieta, kur novietot MultiStim ECO.

d) Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka stiprumam būtu jābūt 
mazākam par 10 V/m

Papildinājums 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

Vispārīgas norādes
Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visā starptautiski spēkā esošajām bīstamo 
vielu vadlīnijām.

Detaļa, tips BF

 Utilizējot detaļas un materiālus, ņemiet vērā vides aizsardzības un šķirošanas 
prasības, un nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja medicīnas ierīce vairs netiek 
lietota, tā jāutilizē atbilstoši attiecīgajā valstī spēkā esošajām vides aizsardzī-
bas prasībām.
 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīga-
jām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.



18

Marķējumā izmantoto simbolu skaidrojums

Ražotājs Ievērot lietošanas instrukciju

Kataloga numurs Rx only Izstrādājumu drīkst lietot tikai 
kvalificēts medicīniskais personāls 
saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.Nelietot, ja iepakojums ir bojāts

Glabāt sausā vietā Neutilizēt kopā ar sadzīves atkri-
tumiem

Gaisa mitrums, ierobežojums Padoms

Uzmanību! Norāde, informācija
Aizsardzība no strāvas trieciena, tips 
BF Izstrādājums atbilst Kopienas 

saskaņošanas likumdošanas 
prasībām, un to uzrauga noteikta 
iestāde

Ražošanas datums

Partijas kods

Nesterils Ņemt vērā instrukcijas (SO 7010-
M002)

Sargāt no saules gaismas Skaits

Temperatūras ierobežojums Tulkojums

Gaisa spiediens, ierobežojums Medicīniska ierīce
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