
Nerve stimulation
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Gebruiksaanwijzing
Speciale notitie

Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door. 
Rx only Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door medisch vakpersoneel conform 

deze gebruiksaanwijzing.

PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten. 
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de specialist.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker. 

Het apparaat mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet of beschadigd is.

Productbeschrijving/ compatibiliteit / accessoires
 De MultiStim ECO is uitsluitend bedoeld voor gebruik met producten van 
PAJUNK® GmbH (bijv. UniPlex-canules, SonoPlex-canules). Uitsluitend met 
deze producten kan een veilige en geslaagde werking worden gewaarborgd.

De MultiStim ECO wordt in de onderstaande basisuitrusting geleverd:

• MultiStim ECO zenuwstimulator
• 2 stk. 1,5 Volt N-batterijen (LR1, LADY, N-size) 
• Gebruiksaanwijzing/ technische beschrijving
• Koffer om de MultiStim ECO in te bewaren

De MultiStim ECO kan met de zich aan de canule bevindende kabel of een 
1-weg tussenkabel (als verlenging of voor gebruik van een stimuleerbare kathe-
ter) worden verbonden.

Verder kunnen de accessoires PlugX op de MultiStim Eco worden aangesloten, 
waardoor de MultiStim Eco als handapparaat gebruikt kan worden. De PlugX 
beschikt over een aparte gebruiksaanwijzing.
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Benaming Art.nr.

MultiStim ECO inclusief draagkoffer 1151-94-50

1-weg tussenkabel voor de aansluiting van  
stimulatiecanules of -katheters, steriel 01151-861Q

Draagbare adapter PlugX 1151-94-21

SonoPlex LUER canules / sets
001185-xx

001187-xx

SonoPlex Surety® canules / sets
001186-xx

001189-xx

Alle canules/kathetersets van PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, die voor 
de perifere regionale anesthesie/ zenuwblokkades onder zenuwstimulatie 
worden gebruikt.

Conformiteit met onderstaande normen:

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

Beoogd gebruik
De MultiStim ECO dient ter identificatie en lokalisatie van perifere zenuwen en 
zenuwstrengen, bijvoorbeeld voor de lokale en regionale anesthesie (diagnosti-
sche, intraoperatieve en therapeutische blokkade). 

Indicaties
Perifere regionale anesthesie/ zenuwblokkades

Contra-indicaties
Er bestaan geen productspecifieke contra-indicaties.

Er bestaan specifieke contra-indicaties voor bepaalde blokkadetechnieken. Deze 
dienen door de gebruiker conform de stand van de techniek en volgens een 
baten-risicoanalyse per individuele patiënt te worden afgewogen.

Algemene contra-indicaties voor perifere zenuwblokkades zijn:

• Infecties in de buurt van de prikplaats
• Aantoonbare stollingsafwijkingen
• weigering patiënt
• Neurologische defecten
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Typische complicaties van perifere zenuwblokkades zijn:

• Toxische reacties (injectaat)
• Neurologische schade op termijn

Verder bestaan specifieke complicaties voor bepaalde blokkadetechnieken. De 
gebruiker dient hier conform de stand van de techniek rekening mee te houden.

Waarschuwings- en veiligheidsvoorschriften
Sluit de aansluitbus van de stimulatiecanule uitsluitend aan op de betreffende 
contrastekker van de zenuwstimulator. Mocht u een tussenkabel gebruiken, let 
dan ook te allen tijde op deze juiste verbinding.

De drukknopverbinding aan de achterzijde van het apparaat dient uitsluitend 
op de plakelektrode te worden aangesloten. Breng deze stekkers/ verbindin-
gen in geen geval met spanningvoerende delen (bijv. contactdozen) of metalen 
objecten in aanraking!

De stimulatie dient niet via het hoofd, de ogen, de mond of het hart plaatsvinden.

Ter vermijding van een gasexplosie van anesthesiegassen of het ontsteken van 
brandbare vloeistoffen dient de MultiStim ECO niet in een explosiegevaarlijke 
omgeving te worden gebruikt.

Om onbedoeld letsel van de patiënt te voorkomen, dienen alle aangesloten 
voorzieningen in de omgeving van de patiënt aan de geldende voorschriften 
voldoen. Alle voorzieningen en accessoires dienen te voldoen aan de eisen van 
de EN 60601-1, EN 60601-1-1 en de van toepassing zijnde subnormen.

Houd er rekening mee dat zelfs bij naleving van alle regels voor de afzonderlijke 
voorzieningen in het ongunstige geval alle lekstromen resp. de hulpstromen 
van de patiënt kunnen accumuleren en daardoor ontoelaatbaar hoge waarden 
de patiënt in gevaar brengen. Controleer van tevoren of het koppelen van de 
voorzieningen eventueel leidt tot het overschrijden van de toegelaten grens-
waarden. Onvakkundig koppelen van apparaten en voorzieningen (systeem-
vorming) kan de patiënt levensgevaarlijk verwonden.

De patiënt zelf dient niet in aanraking te komen met metalen objecten die 
geaard zijn of met andere voorziening voor een elektrisch geleidende verbin-
ding zorgen resp. een capacitieve koppeling mogelijk maken. Daarom advise-
ren wij het gebruik van een voldoende isolerende, antistatische ondergrond op 
de operatietafel.

 De MultiStim ECO dient in geen geval met andere dan door de fabrikant vrijge-
geven, meegeleverde of geadviseerde instrumenten en accessoires te worden 
gebruikt.. Uitsluitend PAJUNK®- accessoires werden EMC (elektromagnetische 
compatibiliteit) -technisch gecontroleerd Accessoires van derden kunnen tot 
ernstige beïnvloeding van de apparaat- en systeemeigenschappen leiden en 
blijvende schade aan patiënt, gebruiker of apparaat veroorzaken.
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rusting van het apparaat. In het geval van manipulatie vervallen garantie en 
productaansprakelijkheid en wordt de veiligheid van de patiënt in gevaar 
gebracht.

Bij gelijktijdig gebruik van HF-chirurgieapparatuur bestaat acuut verbrandings-
gevaar aan de aansluitingen van de MultiStim ECO, op de aansluitkabel, op de 
canulepunt en op de plakelektrode. Daarom is het absoluut noodzakelijk om 
voor het gebruik van HF-chirurgieapparatuur alle aansluitingen op de MultiStim 
ECO los te maken en de stimulatiecanule uit het weefsel te verwijderen.

De MultiStim ECO dient niet bij patiënten met geïmplanteerde elektrische appa-
raten (bijv. pacemaker) te worden geplaatst, zonder hiervoor eerst geneeskun-
dig advies te hebben ingewonnen bij een specialist. Eventuele storingen van 
de geïmplanteerde apparaten door de stimulatiestroom kunnen een gevaar 
opleveren voor de patiënt. 

Het aanbrengen van elektroden in de buurt van de thorax (borstkas, hart) kan de 
kans op boezemfibrilleren (cardiac fibrillation) verhogen.

Neem de positie van metalen implantaten in het weefsel in acht (bijv. plaatjes of 
elektrodenkabels). Ze leiden eventueel de stimulatiesignalen naar andere plek-
ken en kunnen daar een schadelijk effect hebben.

Om te voorkomen dat een slecht contact van de plakelektrode tot verkeerde 
positionering van de stimulatiecanule leidt, dient u ervoor te zorgen dat de 
plakelektrode voldoende veilig contact maakt met een lage weefselimpedantie.

Gebruik de MultiStim ECO uitsluitend met originele PAJUNK®-accessoires (met 
CE-keurmerk).

Door dynamisch-elektrische en dynamisch-magnetische storingsvelden kunnen 
wisselwerkingen optreden tussen apparaat en systeem. Deze kunnen de actu-
ele stimulatiestroommeting beïnvloeden en in buitengewone gevallen tot een 
foutieve weergave en een veiligheidsuitschakeling van de stimulatie leiden (zie 
hoofdstuk Elektromagnetische compatibiliteit).

Controleer de MultiStim ECO regelmatig conform de richtlijnen van deze 
gebruiksaanwijzing. Om storingen van de MultiStim ECO te voorkomen dient 
u voor de ingreep alle functies te testen en te controleren of de accessoires de 
juiste zijn voor de toepassing. De gebruikte accessoires dienen te voldoen aan 
veiligheidsklasse type BF.

Houd voor en tijdens het gebruik het apparaat, de aansluitkabel en de stekker 
ervan volledig schoon en droog. Vocht en vuil beïnvloeden de werking van de 
zenuwstimulator en het resultaat van de stimulatie.

Schuif de canule langzaam en gecontroleerd voorwaarts. Probeer slechts met 
de grootste zorgvuldigheid en behoedzaamheid eventuele weefselweerstand 
te overwinnen.
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OFF-schakelaar of door de canule handmatig van de stimulator te scheiden.

Wat betreft de afvoer van de MultiStim en de vermelde accessoires dient de 
gebruiker rekening te houden met de relevante wetgeving van het betreffende 
land. Breng het oude apparaat naar een inzamelingscontainer die voldoet aan 
de Europese AEEA-richtlijn of stuur het terug naar de fabrikant.

 Wat betreft de afvoer van de MultiStim en de vermelde accessoires dient de 
gebruiker rekening te houden met de relevante wetgeving van het betreffende 
land. Breng het oude apparaat naar een inzamelingscontainer die voldoet aan 
de Europese AEEA-richtlijn of stuur het terug naar de fabrikant.

Technische beschrijving
De MultiStim ECO genereert reproduceerbare rechthoekige impulsen met een 
frequentie van 1Hz en trapsgewijs instelbare stimulatiestroom. Het instelbereik 
van de impulsstroom bedraagt bij gebruik van stimulatiecanules en -katheters 
0,2 mA tot 2,0 mA.

Bij actieve stroomimpulsafgifte en gesloten stroomcircuit van de patiënt knip-
pert de groene led naast de stimulatieknop ter visuele controle, en er klinkt een 
korte signaaltoon synchroon met het stimulatieritme ter akoestische controle, 
d.w.z. dat er stimulatiestroom aan de patiënt wordt afgegeven.

Brandt de groene led naast de stimulatieknop, dan is het stroomcircuit van de 
patiënt niet gesloten of er is sprake van een weerstand > 12kΩ , in deze gevallen 
is geen akoestisch signaal te horen, d.w.z., er wordt zoals geselecteerd geen of 
slechts weinig stimulatiestroom aan de patiënt afgegeven. Als optische indicatie 
hiervoor brandt tevens de gele led naast het ongelijkheidsteken (≠).

Technische gegevens

Type MultiStim ECO

Beschermingsgraad tegen elekt-
rische schok EN 60601-1

BF

Beschermingsklasse IEC 60529 IP54

Batterij 2 stuks 1,5 V LR1 (N-size, LADY batterij) 

Stimulatiestroom max. 2 mA

Weerstandsbereik 0 Ω - 12 kΩ

Stimulatiespanning max. 24 V

Stimulatiefrequentie 1 Hz

Stimulatie-impulsbreedte 0,1 ms
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Bedrijfsvoorwaarden Temperatuur:  10 °C tot 30 °C

Luchtvochtigheid:  20 % – 65 %

Luchtdruk:  700 hPa tot 1060 hPa

Transport- en opslagomstan-
digheden 

Temperatuur:  10 °C tot 30 °C

Luchtvochtigheid:  20 % – 65 %

Luchtdruk:  700 hPa tot 1060 hPa

Productlevensduur 2 jaar

Gebruikersinterface

De betreffende actuele instelling wordt via LED's weergegeven.

Bij het inschakelen van de MultiStim ECO staan de instellingen 
altijd op de fabrieksinstellingen, deze zijn:

Stimulatiestroomsterkte: 0,5 mA (groene led onder 0,5 mA 
brandt)

Volume: gemiddeld (middelste groene led boven het 
luidsprekerpictogram brandt)

Stimulatie: UIT (led naast de stimulatieknop is uit) 

Functieknoppen

Knop Werking

AAN / UIT

Keuze van het volume (gemiddeld · luid · zacht · gemid-
deld · luid · zacht · enz.)

Keuze van de stimulatiestroomsterkte 

(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)
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Stimulatie AAN / UIT (pauze)

Functiepictogrammen

Pictogram Betekenis

Weergave batterijstatus

Groene led brandt: batterijstatus in orde. De batterijen werken, het 
benodigde vermogen staat ter beschikking.

Rode led knippert: batterijen zijn zeer zwak, vervang ze zo snel 
mogelijk.

Rode led brandt: de batterijen zijn leeg, de stimulator kan niet 
meer worden gebruikt. Vervang direct de batterijen om de stimu-
lator weer te kunnen gebruiken. 

Gele led uit: stroomcircuit gesloten, geselecteerde stroom = uit-
gangsstroom 

Gele led brandt: stroomcircuit is niet gesloten (bijv. canule nog 
niet ingestoken, plakelektrode niet juist geplaatst, kabel niet naar 
behoren aangesloten, te hoge weerstand in het systeem, enz.)

Waarschuwingspictogram!

Led uit: er is geen waarschuwing, u kunt de stimulator gebruiken. 

Rode led brandt: er is sprake van een interne of externe fout. U mag 
en kunt het apparaat in geen geval gebruiken. Stuur de MultiStim 
terug naar de fabrikant.

Bediening
Controle en ingebruikname

 Let op: Apparaten met afwijkend gedrag dienen niet in bedrijf te worden geno-
men.. Neem in dit geval contact op met de klantenservice. Elektromedische 
apparaten dienen uitsluitend door de fabrikant of een door hem uitdrukkelijk 
geautoriseerde werkplaats te worden gerepareerd.
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door:

1. Bedien de AAN-knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat wordt 
ingeschakeld en gaat over in de PAUZE-modus. De fabrieksinstellingen 
worden weergegeven (gemiddeld volume; stroomsterkte 0,5 mA; stimu-
latie UIT). Mocht na het inschakelen de rode led van de batterijstatusweer-
gave knipperen, dan dient u de batterijen te vervangen, brandt de rode led 
van de batterijstatusweergave continu, dan dient u de batterijen direct te 
vervangen (raadpleeg het hoofdstuk Batterijen). Erkent de stimulator een 
foute werking, dan brandt de rode waarschuwingsled. Het apparaat is niet 
klaar voor gebruik en dient terug te worden gestuurd aan de fabrikant.

2. Plak de plakelektrode met de drukknop aan de onderzijde van de MultiS-
tim ECO. Verwijder de beschermfolie van de plakelektrode en breng hem 
samen met de stimulator aan op een geschikte plek op de patiënt. Om 
de stimulator optimaal te kunnen bedienen wordt geadviseerd hem in de 
buurt van de punctieplek aan te brengen.

3. Mocht u de voorkeur geven aan het gebruik van een 1-weg tussenkabel, 
dan steekt u de gele stekker van het verlengsnoer in de contactbus aan de 
onderzijde van de stimulator. Sluit de witte stekker van het verlengsnoer 
aan op de canulekabel of de spanadapter van de katheter (uitsluitend 
voor stimuleerbare katheters). Gebruikt u geen tussenkabel, steek dan de 
stekker van de canulekabel direct in de daarvoor bedoelde opening aan de 
onderzijde van de stimulator.

4. Na aansluiting van alle componenten en activering van de stimulatie bij 
nog niet ingestoken canule dienen uitsluitend groene led's alsook de gele 
led naast het ≠-teken te branden (open stroomcircuit). Is dit het geval, dan 
kunt u met de toepassing beginnen.

5. Zodra u met de canule het huidoppervlak aanraakt resp. puncteert begint 
de MultiStim ECO de actieve stroomimpulsafgifte, dit kunt u zowel visueel, 
door ritmisch knipperen van de stimulatie-led, alsook akoestisch waarne-
men.

Bediening van de zenuwstimulator

Inschakelen / uitschakelen

Om de MultiStim ECO in te schakelen hoeft u slechts kort de ON/
OFF-knop in te drukken.

Druk om de MultiStim ECO uit te schakelen de knop ca. 2 secon-
den in.

Mocht u de stimulator niet uitschakelen en 30 minuten lang geen 
knop meer indrukken, dan schakelt de MultiStim ECO vanzelf uit 
om de batterijen te sparen. 
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Stimulatiestroomsterkte selecteren

Als startwaarde is een stimulatiestroomsterkte van 0,5 mA inge-
steld. Mocht u de stimulatiestroom willen verhogen, dan drukt u 
de rechter keuzeknop (+) in, om de stimulatiestroom te verlagen 
drukt u de linker keuzeknop (-) in. 

De hoogste (2,0 mA) en de laagste (0,2 mA) stimulatiestrooms-
terkte zijn eindpunten, een verlaging resp. verhoging van de sti-
mulatiestroomsterekte kan niet in het circuit plaatsvinden. Zo is 
het vanwege veiligheidsredenen bijv. bij een ingestelde waarde 
van 0,2 mA niet mogelijk door het indrukken van de linker keuze-
knop (-) direct 2,0 mA te selecteren. 

Stimulatie beginnen/ pauzefunctie

De MultiStim ECO bevindt zich na het inschakelen altijd in de 
pauzestand. Dit kunt u herkennen aan het feit dat de led naast de 
stimulatieknop niet brandt en er geen akoestisch signaal te horen 
is. Druk op de stimulatieknop om de stimulatie te starten. Druk 
nog een keer op de stimulatieknop en de MultiStim ECO keert 
terug naar de pauzestand.

Belangrijk: In de pauzestand kunt u de stimulatiestroomsterkte 
veranderen, zonder dat stimulatie-impulsen aan de patiënt 
worden afgegeven.

Wanneer het stroomcircuit van de patiënt na de start van de sti-
mulatie reeds gesloten is, knippert de groene stimulatie-led con-
form de frequentie in 1Hz-ritme, tegelijkertijd kunt u een akoes-
tisch signaal in hetzelfde ritme waarnemen.

Wanneer het stroomcircuit van de patiënt na de start van de 
stimulatie nog open is, brandt de groene stimulatie-led, het 
akoestische signaal klinkt niet en de gele led naast het ongeli-
jkheidsteken (≠) brandt. Zodra het stroomcircuit gesloten is en 
stroomimpulsen aan de patiënt worden afgegeven, gaat de gele 
≠-led uit. Tegelijkertijd knippert de groene stimulatie-led en het 
akoestische signaal klinkt.
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Volume instellen

Bij het inschakelen van de MultiStim ECO is het volume van het 
akoestische signaal op gemiddeld geluidsniveau ingesteld.

Het volume kunt u wijzigen met behulp van de volumeknop in 
de cirkel (gemiddeld → luid → zacht → gemiddeld → luid → 
zacht, enz.). Het ingestelde volume wordt weergegeven via de 
drie daarboven liggende groene leds. De linker led staat voor 
zacht, de rechter voor luid. De led van het gekozen volume 
brandt groen.

Wanneer tijdens de werking de gele led van het ≠-teken gaat branden en het 
akoestische signaal stil valt, wordt niet meer de ingestelde stroomsterkte bereikt. 
Dit kan aan de volgende oorzaken liggen:

• er is geen of een defecte stimulatiekabel aangesloten,
• de elektroden zijn niet of niet correct aangesloten,
• de elektrische weerstand van het weefsel van de patiënt is te hoog.

De actieve stimulatie kan ook via de ON/OFF-knop worden beëindigd (houd de 
knop ten minste 2 seconden ingedrukt).

Batterijen
Controleer regelmatig of de batterijen nog vol zijn. De batterijstatusweergave 
helpt hierbij. Brandt deze groen, dan zijn de batterijen vol. Zodra deze rood 
begint te knipperen dient u de batterijen zo snel mogelijk te vervangen, om een 
verdere betrouwbare stimulatie te waarborgen. Mocht de batterijstatusweer-
gave reeds rood branden, dan is geen verdere stimulatie meer mogelijk, alleen 
wanneer u de batterijen direct kunt vervangen kunt u de MultiStim ECO weer 
gebruiken.

Mocht u de MultiStim ECO langere tijd niet gebruiken, neem de batterijen er 
dan uit om te voorkomen dat ze gaan lekken.

Vervangen van de batterijen
Het batterijvak bevindt zich aan de achterzijde van de MultiStim ECO. Open 
het batterijvak door de schroeven met een geschikt gereedschap los te draaien. 
Vervang de batterijen.

Vervang altijd beide batterijen en gebruik uitsluitend nieuwe batterijen.
Let bij het plaatsen van de nieuwe batterijen te allen tijde op de juiste uitrich-
ting van de batterijen.
Gebruik uitsluitend alkali-mangaan (alkaline) batterijen (bijv. Varta LR1 / 
4001 / LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
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trole en ingebruikname door om er zeker van te zijn dat de MultiStim ECO weer 
naar behoren werkt.
Let op: bij lekkende batterijen dient de MultiStim ECO uit veiligheidsoverwegin-
gen niet meer gebruikt te worden.

Reiniging en desinfectie
Gebruik voor de reiniging en desinfectie van het apparaat uitsluitend zachte, 
vochtig gemaakte doekjes. Water, zeepsop en brandspiritus zijn hiervoor zeer 
geschikt. Let op dat er geen vloeistof het apparaat binnendringt. Voor desin-
fectie kan spiritus of een gewoon desinfectiemiddel op alcoholbasis worden 
gebruikt.

Let op: De volgende middelen dienen niet gebruikt te worden voor de reiniging: 
trichloorethyleen, aceton, butanon, methanol, nitroverdunners.

Onderhoud en veiligheidstechnische controles
Controleer vóór elk gebruik of het apparaat in onberispelijke staat verkeert. Een 
defect apparaat dient niet te worden gebruikt. Reparaties aan elektromedische 
apparaten dienen uitsluitend door de fabrikant of een door hem uitdrukkelijk 
geautoriseerde werkplaats te worden doorgevoerd. Voeg bij de reparatieop-
dracht een gedetailleerde foutbeschrijving bij.

Veiligheidstechnische controles
Veiligheidstechnische controles zijn niet noodzakelijk.

Signaalpad en impulspatroon
De stimulatie wordt bij alle signaalpaden met behulp van monofasische, nega-
tieve rechthoekige impulsen doorgevoerd. Er wordt uitsluitend voor de duur 
van de stimulatie-impuls elektrische energie afgegeven. 

 Stimulatievorm: rechthoekige impuls 
Stimulatiefrequentie: 1Hz 
Breedte stimulatie-impuls: 0,1 ms

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
De MultiStim ECO voldoet aan de norm voor elektromagnetische compatibili-
teit (EMC) EN 60601-1-2:2007.

De testen voor elektromagnetische compatibiliteit werden doorgevoerd door:

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische sto-
ringsemissie (conform EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabel 1)

De MultiStim ECO is bedoeld voor gebruik in een zoals hieronder aangegeven 
elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de MultiStim ECO 
dient zeker te stellen dat hij in een dergelijke omgeving gebruikt gaat worden.

Meting storingsemissie Overeenstem-
ming

Elektromagnetische omgeving 
- Richtlijn

HF-emissie conform 
CISPR 11

Groep 1 De MultiStim ECO gebruikt HF-
energie uitsluitend voor zijn 
interne werking. Daarbij is zijn 
HF-emissie zeer gering en is het 
onwaarschijnlijk dat aangren-
zende elektronische apparatuur 
gestoord wordt.

HF-emissie conform 
CISPR 11

Klasse B De MultiStim ECO is geschikt 
voor gebruik in alle ruimtelijkhe-
den, behalve in woonhuizen en 
in zulke ruimtes die directe zijn 
aangesloten op het openbaar 
laagspanningsnet dat residentiële 
gebouwen van stroom voorziet.

Emissie van harmonische 
stroom 
conform IEC 61000-3-2

Niet van toepas-
sing

Emissie van spannings-
schommelingen en 
flikkering conform 
IEC 61000-3-3

Niet van toepas-
sing
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische storing-
simmuniteit (conform EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabel 2)

De MultiStim ECO is bedoeld voor gebruik in een zoals hieronder aangegeven 
elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de MultiStim ECO 
dient zeker te stellen dat hij in een dergelijke omgeving gebruikt gaat worden.

Storingsimmu-
niteitstest

IEC 60601- 
Testniveau

Conformit-
eitsniveau

Elektromagnetische 
omgeving - Richtlijnen

Ontlading van 
statische elek-
triciteit (ESD) 
conform IEC 
61000-4-2

± 6 kV contac-
tontlading

± 8 kV luch-
tontlading

± 6 kV contac-
tontlading

± 8 kV luch-
tontlading

Vloeren dienen uit hout 
of beton te bestaan of van 
keramische plavuizen te zijn 
voorzien. Indien de vloer 
voorzien is van synthetisch 
materiaal, dient de relatieve 
luchtvochtigheid ten minste 
30% te bedragen.

Snelle elektri-
sche transiën-
ten en bursts 
conform IEC 
61000-4-4

± 2 kV voor 
netsnoeren

± 1 kV voor in- 
en uitgangs-
kabels

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing

Stootspannin-
gen/ stroompie-
ken conform  
IEC 61000-4-5

± 1 kV 
spanning 
buitengeleider-
buitengeleider

± 2 kV span-
ning buitenge-
leider-aarde

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing
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Spanningsda-
lingen, korte 
onderbrekingen 
en spannings-
verschillen op 
stroomtoevoer-
lijnen conform 
IEC 61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % daling van 
Ur) voor ½ periode

40 % Ur

(60 % daling van Ur) 
voor 5 periodes

70 % Ur

(30 % daling van Ur) 
voor 25 periodes

< 5 % Ur

(>95 % daling van 
Ur) voor 5s

Niet van toepas-
sing

Niet van toepas-
sing

Magneetveld 
bij de netfre-
quentie (50/60 
Hz) conform  
IEC 61000-4-8

3 A/m Niet van toepas-
sing

Niet van toepas-
sing

Ur is de netwisselspanning voor het gebruik van het testniveau
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische storing-
simmuniteit (conform EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabel 4)

De MultiStim ECO is bedoeld voor gebruik in een zoals hieronder aangegeven elekt-
romagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de MultiStim ECO dient zeker te 
stellen dat hij in een dergelijke omgeving gebruikt gaat worden.

Storingsim-
muniteitstest

IEC 60601-Test-
niveau

Conformit-
eitsniveau

Elektromagnetische 
omgeving - Richtlijnen

Geleide  
HF-storings-
groottes 
conform IEC 
61000-4-6

3 VEffectieve waarde

150 kHz tot 
80 MHz binnen de 
ISM-bandena

Niet van toe-
passing

Draagbare en mobiele 
radioapparatuur dient 
niet op een kortere 
afstand ten opzichte van 
de MultiStim ECO inclu-
sief de kabels te worden 
gebruikt dan de aanbe-
volen veilige afstand, die 
volgens de voor de zen-
derfrequentie geldende 
vergelijking berekend 
wordt.

Aanbevolen veilige 
afstand:

d = 3,5/U1√P voor 
150 kHz tot 80 MHz 

d = 12/U1√P voor 
80 MHz tot 800 MHz 

d = 23/U1√P voor 
800 MHz tot 2,5 GHz

met P als het maximale 
nominaal vermogen 
van de zender in watt 
(W) conform informatie 
van de fabrikant van de 
zender en d als aanbe-
volen veilige afstand in 
meters (m)b.

10 VEffectieve waarde

150 kHz tot 
80 Mhz binnen de 
ISM-bandena

Niet van toe-
passing
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Gestraalde HF-
storingsgroot-
tes conform 
IEC 61000-4-3

3V/m

80 MHz tot 
2,5 GHz

3V/m   De veldsterkte 
van stationaire 
radiozenders 
dient bij alle 
frequenties con-
form een onder-
zoek ter plaatse 
lager te zijn dan 
het conformit-
eitsniveau. In de 
omgeving van 
apparatuur met 
het volgende 
pictogram zijn 
storingen moge-
lijk:

Opmerking 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik.

Opmerking 2 Deze richtlijnen zijn eventueel niet in alle gevallen van 
toepassing. De uitbreiding van elektromagnetische groo-
theden wordt door absorptie en reflectie van gebouwen, 
objecten en mensen beïnvloed.

a) De ISM-frequentiebanden (voor industriële, wetenschappelijke en 
geneeskundige toepassingen) tussen 150 kHz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 
6,795 MHz; 13,553 MHz tot 13,567 MHz; 26,957 MHz tot 27,283 MHz en 
40,66 MHz tot 40,70 MHz.

b) Het compensatieniveau in de ISM-frequentiebanden tussen 150 kHz en 
80 MHz en in het frequentiebereik van 80 MHz en 2,5 GHz zijn bedoeld om 
de waarschijnlijkheid te verlagen dat mobiele/draagbare communicatieap-
paraten storingen teweegbrengen indien zij onbedoeld in het patiëntenbe-
reik worden gebracht. Om deze reden wordt de extra factor van 10/3 bij de 
berekening van de aanbevolen veiligheidsafstanden in deze frequentieberei-
ken toegepast.



18

N
ed

er
la

n
d

s

c) De veldsterkte van stationaire zenders zoals basistations van portofoons en 
mobiele landradiosystemen, AM- en FM-radio- en televisiezenders kan theo-
retisch gezien niet nauwkeurig vooraf worden bepaald. Om de elektromag-
netische omgeving wat betreft de stationaire zenders te bepalen, dient een 
studie van de locatie te worden overwogen. Indien de gemeten veldsterkte 
op de locatie waarop de MultiStim ECO wordt gebruikt het bovengenoemde 
conformiteitsniveau overschrijdt, moet worden gecontroleerd of de Multi-
Stim ECO naar behoren functioneert. Indien ongewone prestatiekenmerken 
worden waargenomen kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals een gewi-
jzigde uitrichting of een andere locatie van de MultiStim ECO.

d) Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte 
lager te zijn dan 10 V/m.

Aanvulling IEC 60601-2-10 National Deviation Canada
IEC 60601-2-10 National Deviation Canada cl. 6.8.3 bb)

Het maximale uitgangsvermogen per puls en het maximale stroomgemiddelde 
over een 500 ohm weerstandsbelasting en op de maximale uitgangsinstelling.

Maximale uitgangsvermogen per puls:

Q 2,0 mA = I×t
Q 2,0 mA = 2,0 mA×100 µs

Q 2,0 mA = 0,2 µAs

Maximaal stroomgemiddelde over een 500 ohm weerstandsbelasting en op de 
maximale uitgangsinstelling (2,0 mA)

I gemiddelde = I ×  tw

                     TStim 

I gemiddelde = 2,0 mA × 100 µs

                               1 s   

I gemiddelde = 0,2  µA
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 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω OPEN
op half 

vermogen 1,0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV
maximum-

stand 2,0 mA 400 mV 1000 mV 2000 mV 4000 mV 0 mV

tw=100 µs

TStim=1 s

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwid gel-
dige richtlinen voor gevaarlike stoffen.

Toepassingsdeel type BF

 Voer alle componenten en materialen milieuvriendelijk en goed gescheiden af 
of lever ze in voor herverwerking. Wordt het medisch hulpmiddel niet meer 
gebruikt, dan dient het conform de geldende landspecifieke milieubepalingen 
worden afgevoerd.
 Alle ernstige incidenten die bij gebruik van het product zijn opgetreden, dienen 
bij de fabrikant en de betreffende instantie van het land waarin de gebruiker 
en/of de patient woonachtig is/zijn te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.
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Legenda van gebruikte pictogrammen op etiketten

Fabrikant Raadpleeg de gebruiksaanwijz-
ing

Bestelnummer Rx only Let op: op basis van de federale 
wetgeving mag dit apparaat uits-
luitend worden verkocht door of in 
opdracht van een arts.

Niet gebruiken als verpakking 
beschadigd is

Droog bewaren Niet via het huisvuil afvoeren

Vochtigheidslimiet Advies

Let op Informatie
Bescherming tegen elektrische schok 
type BF Product voldoet aan de geldende 

eisen die in de harmoniseringswet-
geving van de Gemeenschap vast-
gelegd zijn en staat onder toezicht 
van een aangemelde instantie.

Productiedatum

Batchcode

Niet-steriel Raadpleeg handleiding (SO 7010-
M002)

Bij zonlicht vandaan houden Hoeveelheid

Temperatuurlimiet Vertaling

Luchtdruklimiet Medisch hulpmiddel
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