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Instrukcja użycia
Zwrócić szczególną uwagę

Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki użytkowania! 
Rx only Produkt może być stosowany tylko zgodnie z niniejszą instrukcją użycia przez 

wykwalifikowany personel medyczny.

PAJUNK® nie zaleca żadnych szczególnych metod terapii. Prowadzący terapię 
profesjonalny personel medyczny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z 
produktu oraz dobór pacjentów. 
Oprócz niniejszej instrukcji użycia obowiązują też istotne informacje zgodnie z 
odpowiednią literaturą fachową oraz aktualnym stanem wiedzy i wykształce-
niem personelu.
Nieprzestrzeganie instrukcji użycia skutkuje utratą gwarancji i naraża pacjenta 
na niebezpieczeństwo.
W razie stosowania w połączeniu z innymi produktami należy dodatkowo 
uwzględnić kompatybilność i instrukcje użycia tych produktów. Za decyzję o 
łączonym stosowaniu produktów różnych producentów (o ile nie stanowią one 
wspólnych jednostek terapeutycznych) odpowiada użytkownik. 

W żadnym wypadku nie wolno stosować produktu, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do kompletności lub nienaruszonego stanu produktu.

Opis produktu/kompatybilność/akcesoria
 MultStim ECO jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z wyrobami 
medycznymi firmy PAJUNK® GmbH (np. kaniule UniPlex, kaniule SonoPlex). 
Tylko w połączeniu z tymi produktami możliwe jest bezpieczne i sprawne funk-
cjonowanie.

MultiStim ECO jest dostarczany w następującej podstawowej wersji wyposażenia:

• neurostymulator MultiStim ECO
• 2 szt. baterie N, 1,5 V (LR1, LADY, rozmiar N) 
• instrukcja użycia/opis techniczny
• walizka do przechowywania stymulatora MultiStim ECO

Stymulator MultiStim ECO można połączyć z kablem kaniuli lub jednorazowym 
kablem łączącym (jako przedłużacz lub do stosowania cewnika stymulacyj-
nego):

Ponadto element PlugX można połączyć ze stymulatorem MultiStim Eco w 
funkcji urządzenia ręcznego. PlugX posiada oddzielną instrukcję użycia.
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MultiStim ECO z walizką 1151-94-50

Jednorazowy kabel łączący do podłączania  
kaniul lub cewników stymulacyjnych, sterylny 01151-861Q

Ręczny adapter PlugX 1151-94-21

Kaniule/zestawy SonoPlex LUER
001185-xx

001187-xx

Kaniule/zestawy SonoPlex Surety®
001186-xx

001189-xx

Wszystkie zestawy kaniul/cewników firmy PAJUNK® GmbH Medizintechnolo-
gie, które stosuje się do anestezji regionalnej/blokad nerwów obwodowych 
przy użyciu stymulacji nerwów.

Zgodność z następującymi normami:

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

Przeznaczenie
Stymulator MultiStim ECO służy do identyfikacji i lokalizacji nerwów obwodo-
wych i obwodowych pasm nerwowych, np. w celu wykonania anestezji lokal-
nej i regionalnej (blokada diagnostyczna, śródoperacyjna i terapeutyczna). 

Wskazania
Obwodowa anestezja regionalna/blokady nerwów

Przeciwwskazania
Nie istnieją żadne przeciwwskazania związane ze stosowaniem produktu.

Istnieją typowe przeciwwskazania dotyczące określonych technik blokad 
nerwów. Użytkownik musi je uwzględnić zgodnie z aktualnym stanem techniki 
i na podstawie indywidualnej analizy ryzyka i korzyści dla pacjenta.

Ogólne przeciwwskazania dla blokad nerwów obwodowych to:

• Infekcje w obszarze miejsca nakłucia
• Objawiające się zaburzenia krzepnięcia krwi
• Odmowa przez pacjenta
• Wady neurologiczne
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Komplikacje
Typowe powikłania blokad nerwów obwodowych to:

• Reakcje toksyczne (na środek iniekcyjny)
• Wtórne wady neurologiczne

Ponadto występują typowe powikłania dotyczące określonych technik blokad 
nerwów. Użytkownik musi je uwzględnić zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa
Gniazdo przyłączeniowe kaniuli stymulacyjnej podłączać tylko do odpowied-
niego wtyku neurostymulatora. Używając kabla łączącego, należy koniecznie 
zwrócić uwagę na jego prawidłowe podłączenie!

Złącze przyciskowe z tyłu urządzenia wolno podłączać tylko do przyklejanej 
elektrody. W żadnym wypadku te wtyki/złącza nie mogą mieć kontaktu z czę-
ściami pod napięciem (np. gniazda wtykowe) lub metalowymi przedmiotami!

Stymulacji nie wolno wykonywać przez głowę, oczy, usta ani serce.

Aby uniknąć wybuchu gazów anestetycznych lub zapłonu palnych cieczy, nie 
wolno stosować stymulatora MultiStim ECO w otoczeniu zagrożonym wybu-
chem.

Aby uniknąć przypadkowych urazów pacjenta, wszystkie podłączone urządze-
nia w otoczeniu pacjenta muszą spełniać obowiązujące przepisy. Wszystkie 
urządzenia i akcesoria muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 60601-1, 
EN 60601-1-1 oraz właściwych podnorm składowych.

Należy pamiętać, że niekiedy w niekorzystnych okolicznościach – nawet przy 
zachowaniu wszystkich przepisów dotyczących poszczególnych urządzeń – 
wszystkie prądy upływowe lub pomocnicze mogą się sumować do niedopusz-
czalnie wysokich wartości, stanowiąc zagrożenie pacjenta. Należy wcześniej 
sprawdzić, czy połączenie urządzeń nie spowoduje przekroczenia dopuszczal-
nych wartości granicznych. Nieprawidłowe łączenie aparatów i urządzeń (two-
rzenie systemu) może wywołać u pacjenta urazy zagrażające życiu.

Sam pacjent nie może mieć styczności z metalowymi przedmiotami, które są 
uziemione lub wykazują elektrycznie przewodzące połączenie z innymi urzą-
dzeniami bądź umożliwiają sprzężenie pojemnościowe. Z tego powodu zale-
camy stosowanie na stole operacyjnym dostatecznie izolującego, antystatycz-
nego podłoża.

 W żadnym wypadku stymulator MultiStim ECO nie może pracować z innymi 
instrumentami lub akcesoriami niż dopuszczonymi, dołączonymi lub zaleca-
nymi przez producenta. Tylko akcesoria PAJUNK® zostały sprawdzone technicz-
nie pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Akcesoria pod-
miotów trzecich mogą prowadzić do ciężkich zakłóceń właściwości urządzenia 
i systemu, powodując trwałe urazy pacjenta i użytkownika lub uszkodzenie 
urządzenia.
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 W żadnym wypadku nie przeprowadzać samowolnych modyfikacji wyposaże-
nia technicznego urządzenia. W razie manipulacji wygasa gwarancja i odpo-
wiedzialność producenta i zagrożone jest bezpieczeństwo pacjenta.

Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń chirurgicznych HF istnieje wysokie 
niebezpieczeństwo oparzenia o przyłącza stymulatora MultiStim ECO, kabel 
przyłączeniowy, końcówkę kaniuli i przyklejaną elektrodę. Przed użyciem 
urządzeń chirurgicznych HF bezwzględnie konieczne jest dlatego odłączenie 
wszystkich przyłączy od stymulatora MultiStim ECO i usunięcie kaniuli stymu-
lacyjnej z tkanki.

Stymulatora MultiStim ECO nie należy stosować u pacjentów z wszczepionymi 
urządzeniami elektrycznym (np. rozruszniki serca) bez wcześniejszej konsultacji 
medycznej ze specjalistą. Możliwe zakłócenia implantowanych urządzeń przez 
prąd stymulacyjny mogą stanowić ryzyko dla pacjenta. 

Przymocowanie elektrod w pobliżu klatki piersiowej/serca może zwiększyć 
ryzyko migotania komór serca (cardiac fibrillation).

Uwzględnić pozycję implantów metalowych w tkance (np. płytki lub kable elek-
trody). Mogą one kierować sygnały stymulacyjne do innych miejsc, wywołując 
tam szkodliwy skutek.

Aby uniknąć sytuacji, gdy nieprawidłowy kontakt przyklejanej elektrony pro-
wadzi do błędnego pozycjonowania kaniuli stymulacyjnej, należy zapewnić, 
aby przyklejana elektroda miała niezawodny kontakt przy zachowaniu niskiej 
impedancji tkanek.

Stosować stymulator MultiStim ECO tylko z oryginalnymi akcesoriami PAJUNK® 
(ze znakiem CE).

Wskutek emisji dynamicznych elektrycznych i magnetycznych pól zakłócają-
cych mogą wystąpić wzajemne oddziaływania między urządzeniem a syste-
mem. Mogą one wpływać na pomiar rzeczywistego prądu stymulacyjnego, 
prowadząc w ekstremalnych przypadkach do błędnego wskazywania wartości 
i ew. wyłączenia awaryjnego stymulacji (patrz sekcja Kompatybilność elektro-
magnetyczna).

Regularnie sprawdzać stymulator MultiStim ECO zgodnie z niniejszą instrukcją 
użycia. Aby uniknąć wadliwego działania stymulatora MultiStim ECO, spraw-
dzić przed zabiegiem wszystkie funkcje i zadbać o odpowiednie akcesoria. Sto-
sowane akcesoria muszą odpowiadać klasie bezpieczeństwa typu BF.

Przed i podczas stosowania urządzenie, kable przyłączeniowe i ich wtyki muszą 
być całkowicie czyste i suche. Wilgoć i zabrudzenie pogarszają działanie neuro-
stymulatora i wynik stymulacji.

Powoli i w sposób kontrolowany przesuwać kaniulę do przodu. Przy zachowa-
niu najwyższej staranności i ostrożności spróbować pokonać pojawiający się 
ewentualnie opór tkanki.
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W każdej chwili można przerwać aktywną stymulację poprzez naciśnięcie przyci-
sku zasilania urządzenia ON/OFF bądź ręczne odłączenie kaniuli od stymulatora.

Odnośnie do utylizacji stymulatora MultiStim ECO i atestowanych akcesoriów 
użytkownik musi uwzględnić obowiązujące rozporządzenia krajowe. Zużyte 
urządzenie przekazać do odpowiednio atestowanych kontenerów zbiorczych 
lub odesłać do producenta.

 Odnośnie do utylizacji stymulatora MultiStim ECO i atestowanych akcesoriów 
użytkownik musi uwzględnić obowiązujące rozporządzenia krajowe. Zużyte 
urządzenie przekazać do odpowiednio atestowanych kontenerów zbiorczych 
lub odesłać do producenta.

Opis techniczny
Stymulator MultiStim ECO generuje powtarzalne impulsy prostokątne o często-
tliwości 1 Hz i stopniowo regulowanym prądzie stymulacyjnym. Zakres nastaw 
prądu impulsowego wynosi przy stosowaniu kaniul i cewników stymulacyj-
nych od 0,2 mA do 2,0 mA.

Przy aktywnym generowaniu impulsów prądowych i zamkniętym obwodzie 
prądu pacjenta miga zielona dioda LED obok przycisku stymulacji w celu kon-
troli optycznej; synchronicznie do rytmu stymulacji rozlega się krótki sygnał 
dźwiękowy w celu kontroli akustycznej, tzn. że prąd stymulacyjny przepływa 
przez pacjenta.

Jeżeli zielona dioda LED obok przycisku stymulacji świeci się, obwód prądu 
pacjenta nie jest zamknięty albo występuje impedancja > 12 kΩ; w takim przy-
padku nie rozlega się sygnał akustyczny, tzn. że przez pacjenta nie przepływa 
prąd bądź przepływa prąd stymulacyjny niższy niż wybrany. Optycznie wska-
zuje to dodatkowo świecąca się żółta dioda LED obok znaku nierówności (≠).

Dane techniczne

Typ MultiStim ECO

Stopień ochrony przed 
porażeniem elektrycznym EN 
60601-1

BF

Stopień ochrony IEC 60529 IP54

Bateria 2 szt. 1,5 V LR1 (N-size, LADY battery) 

Prąd stymulacyjny maks. 2 mA

Zakres impedancji 0 Ω - 12 kΩ

Napięcie stymulacyjne maks. 24 V

Częstotliwość stymulacji 1 Hz
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0,1 ms

Warunki robocze Temperatura: od 10°C do 30°C

Wilgotność powietrza: 20% – 65%

Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 
1060 hPa

Warunki transportu i przechow-
ywania 

Temperatura: od 10°C do 30°C

Wilgotność powietrza: 20% – 65%

Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 
1060hPa

Cykl życia produktu 2 lata

Interfejs użytkownika

Aktualne ustawienie wskazują diody LED.

Po włączeniu stymulatora MultiStim ECO zawsze ładowane są 
ustawienia fabryczne, tzn.:

Natężenie prądu stymulacyjnego: 0,5 mA (zielona dioda LED 
świeci się poniżej 0,5 mA)

Głośność: średnia (świeci się środkowa zielona dioda LED nad 
symbolem głośnika)

Stymulacja: WYŁ. (dioda LED obok przycisku stymulacji jest zgas-
zona) 

Przyciski funkcyjne

Przycisk Działanie

WŁ./WYŁ.

Wybór poziomu głośności (średnio · głośno · cicho · 
średnio · głośno · cicho · itd.)
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(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)

Stymulacja WŁ. / WYŁ. (pauza)

Symbole funkcyjne

Symbol Znaczenie

Wskaźnik stanu baterii

Zielona dioda LED świeci się: stan baterii OK. Baterie są sprawne, 
wymagana wydajność jest dostępna.

Czerwona dioda LED miga: baterie są bardzo słabe, jak najszybciej 
wymienić baterie.

Czerwona dioda LED świeci się: baterie są rozładowane, stymula-
tor nie może być dalej stosowany. Niezwłocznie wymienić baterie, 
aby umożliwić stosowanie stymulatora. 

Żółta dioda LED wyłączona: obwód prądu zamknięty, wybrany 
prąd = prąd wyjściowy 

Żółta dioda LED świeci się: obwód prądu nie jest zamknięty (np. 
kaniula nie jest jeszcze wkłuta, przyklejana elektroda nie jest 
prawidłowo umieszczona, kabel nie jest prawidłowo podłączony, 
za wysoka impedancja w systemie itp.)

Symbol ostrzegawczy!

Dioda LED wyłączona: brak ostrzeżeń, stymulator można 
stosować. 

Czerwona dioda LED świeci się: występuje błąd wewnętrzny lub 
zewnętrzny. Nie wolno i nie można używać urządzenia. Odesłać 
stymulator MultiStim do producenta.

Praca
Kontrola i uruchamianie

 Uwaga: Nie wolno uruchamiać urządzeń o odmiennym zachowaniu. W takim 
przypadku prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta. Elektryczne urzą-
dzenia medyczne mogą być naprawiane/otwierane tylko przez producenta 
bądź wyraźnie autoryzowaną przez niego jednostkę.
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Przed każdym uruchomieniem urządzenia przeprowadzić poniższe kontrole:

1. Nacisnąć przycisk ON, aby włączyć urządzenie. Urządzenie włącza się i 
przechodzi na tryb PAUZA. Wskazywane są ustawienia fabryczne (średni 
poziom głośności, natężenie prądu 0,5 mA; stymulacja WYŁ.). Jeżeli po 
włączeniu miga czerwona dioda LED stanu baterii, należy wymienić bate-
rie; jeżeli czerwona dioda LED stanu baterii świeci się ciągle, należy nie-
zwłocznie wymienić baterie (patrz sekcja Baterie). Jeżeli stymulator wykryje 
wadliwe działanie, świeci się czerwona dioda ostrzegawcza LED. Urządze-
nie nie jest gotowe do pracy i należy je odesłać do producenta.

2. Połączyć przyklejaną elektrodę z przyciskiem z tyłu stymulatora MultiStim 
ECO. Ściągnąć folię ochronną z przyklejanej elektrody i przymocować ją 
wraz ze stymulatorem do odpowiedniego miejsca na ciele pacjenta. Aby 
zapewnić optymalną obsługę stymulatora, zaleca się umieszczenie blisko 
miejsca punkcji.

3. Jeżeli preferowane jest użycie jednorazowego kabla łączącego, włożyć 
żółty wtyk przedłużacza w gniazdo na spodzie stymulatora. Połączyć biały 
wtyk przedłużacza z kablem kaniuli lub adapterem mocującym cewnika 
(tylko cewniki stymulacyjne). Jeżeli nie jest używany kabel łączący, włożyć 
wtyk kabla kaniuli bezpośrednio w odpowiednie gniazdo na spodzie 
stymulatora.

4. Po podłączeniu wszystkich komponentów i aktywacji stymulacji, gdy 
kaniula nie jest jeszcze wkłuta, powinny świecić się tylko zielone diody LED 
oraz żółta dioda LED obok znaku ≠ (otwarty obwód prądu). W takim przy-
padku można rozpocząć zabieg.

5. Po dotknięciu, wzgl. nakłuciu kaniulą powierzchni skóry stymulator Multi-
Stim ECO rozpoczyna aktywne generowanie impulsów prądowych; jest to 
sygnalizowane optycznie rytmicznym miganiem diody LED stymulacji, jak 
i akustycznie.

Obsługa neurostymulatora

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć stymulator MultiStim ECO, wystarczy krótkie 
naciśnięcie przycisku z symbolem ON/OFF.

Aby wyłączyć stymulator MultiStim ECO, przytrzymać przycisk 
przez ok. 2 sekundy.

Jeżeli stymulator nie zostanie wyłączony i w ciągu 30 minut nie 
zostanie naciśnięty żaden przycisk, stymulator  MultiStim ECO 
wyłączy się wtedy automatycznie, aby chronić baterie. 
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Domyślnie ustawione jest natężenie prądu stymulacyjnego 0,5 
mA. Aby zwiększyć natężenie prądu stymulacyjnego, nacisnąć 
prawy przycisk (+), wzgl. lewy przycisk (-), aby zmniejszyć 
natężenie prądu. 

Najwyższe (2,0 mA) i najniższe (0,2 mA) natężenie prądu sty-
mulacyjnego to punkty krańcowe; zmniejszenie lub zwiększenie 
natężenia prądu stymulacyjnego nie może przebiegać naprzemi-
ennie. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe np. przy 
ustawionej wartości 0,2 mA bezpośrednie przestawienie na 2,0 
m poprzez naciśnięcie przycisku (-). 

Uruchamianie stymulacji/funkcja Pauza

Po włączeniu stymulator MultiStim ECO znajduje się zawsze w 
stanie pauzy. Rozpoznaje się to po tym, że nie świeci się dioda 
LED obok przycisku stymulacji i nie rozlega się sygnał akustyczny. 
Nacisnąć przycisk stymulacji, aby uruchomić stymulację. 
Po ponownym naciśnięciu przycisku stymulator MultiStim ECO 
powraca do stanu pauzy.

Ważne: w stanie pauzy można zmienić natężenie prądu stymula-
cyjnego bez emisji impulsów stymulacyjnych do pacjenta.

Jeżeli po uruchomieniu stymulacji obwód prądu pacjenta jest 
już zamknięty, zielona dioda LED stymulacji miga odpowiednio 
do częstotliwości w rytmie 1 Hz; jednocześnie rozlega się sygnał 
akustyczny w tym samym rytmie.

Jeżeli po uruchomieniu stymulacji obwód prądu pacjenta jest jes-
zcze otwarty, świeci się zielona dioda LED stymulacji, nie rozlega 
się sygnał akustyczny i świeci się też żółta dioda LED obok znaku 
nierówności (≠). Po zamknięciu obwodu prądu i emisji impulsów 
prądowych do pacjenta żółta dioda LED ≠ gaśnie. Jednocześnie 
miga zielona dioda LED stymulacji i rozlega się sygnał akustyczny.

Ustawianie poziomu głośności

Przy włączaniu stymulatora MultiStim ECO głośność sygnału 
akustycznego jest ustawiona na średni poziom.

Głośność ustawia się naprzemiennie przyciskiem poziomu 
głośności (średnio → głośno → cicho → średnio → głośno → 
cicho · itd.) Ustawiona głośność jest wskazywana przez trzy 
umieszczone powyżej zielone diody LED. Lewa dioda LED wska-
zuje "cicho", a prawa "głośno". Dioda LED wybranego poziomu 
głośności świeci się na zielono.
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Jeżeli podczas pracy zapali się żółta dioda LED znaku ≠ i zaniknie sygnał aku-
styczny, oznacza to, że nie jest już uzyskiwane ustawione natężenie prądu. Możliwe 

przyczyny błędów:

• nie podłączono kabla bądź podłączony jest uszkodzony kabel;
• nie podłączono elektrod bądź elektrody są nieprawidłowo podłączone;
• opór elektryczny tkanki pacjenta jest za wysoki.

Aktywną stymulację można też zakończyć przyciskiem zasilania ON/OFF (trzy-
mać wciśnięty przycisk przez co najmniej 2 sekundy).

Baterie
Regularnie sprawdzać prawidłowy stan naładowania baterii. Służy do tego 
wskaźnik stanu baterii. Jeżeli świeci się na zielono, poziom naładowania bate-
rii jest prawidłowy. Gdy zacznie migać na czerwono, należy jak najszybciej 
wymienić baterie, aby zapewnić w dalszym ciągu niezawodną stymulację. 
Jeżeli wskaźnik stanu baterii świeci się już na czerwono, stymulacja nie jest już 
możliwa; tylko po natychmiastowej wymianie baterii można dalej stosować sty-
mulator MultiStim ECO.

W razie dłuższego nieużywania stymulatora MultiStim ECO należy wyjąć bate-
rie z urządzenia, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.

Wymiana baterii
Schowek na baterie znajduje się z tyłu stymulatora MultiStim ECO. Otworzyć 
schowek, odkręcając odpowiednim śrubokrętem śrubę schowka na baterie. 
Wymienić baterie.

Zawsze wymieniać obie baterie i stosować tylko nowe baterie.
Przy wkładaniu nowych baterii koniecznie zwracać uwagę na prawidłową bie-
gunowość baterii.
Stosować wyłącznie alkaliczne baterie manganowe (Alkaline) (np. Varta LR1 / 
4001 / LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
 Po każdej wymianie baterii przeprowadzić czynności związane z kontrolą i 
uruchomieniem, aby zapewnić sprawne działanie stymulatora MultiStim 
ECO.
Uwaga: w razie wycieku baterii, ze względów bezpieczeństwa nie wolno dalej 
stosować stymulatora MultiStim ECO.

Czyszczenie i dezynfekcja
Do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia stosować tylko miękkie, nawilżone 
szmatki. Nadaje się do tego szczególnie woda, roztwór z mydła i spirytus 
denaturowany. Uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się wilgoć. Do 
dezynfekcji można stosować spirytus bądź dostępne w handlu środki dezynfe-
kujące na bazie alkoholu.
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Uwaga: poniższych środków nie wolno stosować do czyszczenia: trichloroety-
len, aceton, butanon, metanol, rozpuszczalniki nitro.

Konserwacja i kontrole bezpieczeństwa technicznego
Przed każdym użyciem sprawdzić prawidłowy stan urządzenia. Nie wolno sto-
sować wadliwego urządzenia. Elektryczne urządzenia medyczne mogą być 
naprawiane tylko przez producenta bądź wyraźnie autoryzowaną przez niego 
jednostkę. Do zlecenia naprawy należy dołączyć szczegółowy opis błędów.

Kontrole bezpieczeństwa technicznego
Kontrole bezpieczeństwa technicznego nie są konieczne.

Przebieg sygnałów i wzór impulsów
Dla wszystkich przebiegów sygnałów stymulacja jest przeprowadzana za 
pomocą jednofazowych ujemnych impulsów prostokątnych. Energia elek-
tryczna jest oddawana tylko w czasie trwania impulsu stymulacyjnego. 

 Forma impulsów stymulacyjnych: impuls prostokątny 
Częstotliwość stymulacji: 1Hz 
Szerokość impulsów stymulacyjnych: 0,1 ms

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Stymulator MultiStim ECO odpowiada normie dotyczącej kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) EN 60601-1-2:2007.

Testy kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadziła firma:

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

Wytyczne i deklaracja producenta – Emisja elektromagnetyczna (wg EN 
60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabela 1)

Stymulator MultiStim ECO jest przeznaczony do pracy w środowisku elektro-
magnetycznym podanym niżej. Klient lub użytkownik stymulatora MultiStim 
ECO powinien zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.

Pomiar emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne

Emisja HF wg CISPR 11 Grupa 1 Stymulator MultiStim ECO wykorzys-
tuje energię HF wyłącznie do zapew-
nienia wewnętrznego działania. 
Z tego powodu jego emisja HF 
jest bardzo niska i nie występuje 
prawdopodobieństwo zakłócania 
funkcjonowania sąsiednich urządzeń 
elektronicznych.
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się do stosowania w innych obiek-
tach niż zlokalizowanych w obszarze 
mieszkalnych oraz w takich, które są 
bezpośrednio podłączone do pub-
licznej sieci zasilania, która zasila też 
budynki stosowane do celów miesz-
kalnych.

Emisje harmoniczne 
prądu 
wg IEC 61000-3-2

Nie dotyczy

Emisja wahań napięcia/
migotania światła wg 
IEC 61000-3-3

Nie dotyczy

Wytyczne i deklaracja producenta – Odporność na zakłócenia elektro-
magnetyczne (wg EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabela 2)

Stymulator MultiStim ECO jest przeznaczony do pracy w środowisku elektro-
magnetycznym podanym niżej. Klient lub użytkownik stymulatora MultiStim 
ECO powinien zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.

Badanie 
odporności na 
zaburzenia

IEC 60601 –  
poziom kont-
rolny

Poziom 
zgodności

Środowisko elektromag-
netyczne – wytyczne

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD) wg IEC 
61000-4-2

± 6 kV 
wyładowanie 
stykowe

± 8 kV 
wyładowanie 
w powietrzu

± 6 kV 
wyładowanie 
stykowe

± 8 kV 
wyładowanie 
w powietrzu

Podłogi powinny być wyko-
nane z drewna lub betonu 
albo pokryte płytkami cera-
micznymi. Jeżeli podłoga 
jest pokryta materiałem 
syntetycznym, względna 
wilgotność powietrza musi 
wynosić co najmniej 30%.

Serie szybkich 
elektrycz-
nych stanów 
przejściowych 
wg IEC 61000-
4-4

± 2 kV dla 
przewodów 
sieciowych

± 1 kV dla 
przewodów 
wejściowych i 
wyjściowych

Nie dotyczy Nie dotyczy
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udary wg  
IEC 61000-4-5

± 1 kV napięcie 
przewód 
zewnętrzny 
- przewód 
zewnętrzny

± 2 kV napięcie 
przewód 
zewnętrzny - 
uziemienie

Nie dotyczy Nie dotyczy

Zapady 
napięcia, krótkie 
przerwy i waha-
nia napięcia 
zasilania wg IEC 
61000-4-11

< 5% Ur

(>95% zapad Ur) dla 
½ okresu

40% Ur

(60% zapad Ur) dla 5 
okresów

70% Ur

(30% zapad Ur) dla 
25 okresów

< 5% Ur

(>95% zapad Ur) 
przez 5 s

Nie dotyczy Nie dotyczy

Pole magne-
tyczne przy 
częstotliwości 
zasilania (50/60 
Hz) wg  
IEC 61000-4-8

3 A/m Nie dotyczy Nie dotyczy

Ur to zmienne napięcie sieci przed użyciem poziomu kontrolnego
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magnetyczne (wg EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabela 4)

Stymulator MultiStim ECO jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagne-
tycznym podanym niżej. Klient lub użytkownik stymulatora MultiStim ECO powinien 
zapewnić jego stosowanie w takim środowisku.

Badanie 
odporności 
na zaburzenia

IEC 60601 – 
poziom kontrolny

Poziom 
zgodności

Środowisko elektroma-
gnetyczne – wytyczne

Przewodzone  
zaburzenia HF 
wg IEC 61000-
4-6

3 Vwartość skuteczna

150 kHz do 80 MHz 
w zakresie pasm 
ISMa

Nie dotyczy Przenośne i mobilne 
urządzenia radiowe 
powinny być stosowane 
w odstępie ochronnym 
nie mniejszym niż 
zalecanym od stymula-
tora MultiStim ECO wraz 
z przewodami, obli-
czanym na podstawie 
równania odnoszącego 
się do częstotliwości 
nadajnika.

Zalecany odstęp 
ochronny:

d = 3,5/U1√P dla 
150 kHz do 80 MHz 

d = 12/U1√P dla 80 MHz 
do 800 MHz 

d = 23/U1√P dla 
800 MHz do 2,5 GHz

gdzie P = maksymalna 
moc nominalna nadaj-
nika w watach (W) wg 
informacji producenta 
nadajnika oraz d = zale-
cany odstęp ochronny w 
metrach (m)b.

10 Vwartość skuteczna

150 kHz do 80 MHz 
w zakresie pasm 
ISMa

Nie dotyczy
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wane zaburze-
nia HF wg IEC 
61000-4-3

3V/m

80  MHz do 
2,5 GHz

3V/m   Siła pola stacjo-
narnych nadajni-
ków radiowych 
powinna być 
dla wszystkich 
częstotliwości 
zgodnie z 
badaniem na 
miejscuc niższa 
niż poziom 
zgodności.d 
W otoczeniu 
urządzeń 
opatrzonych 
poniższym sym-
bolem możliwe 
są zaburzenia:

Adnotacja 1 Dla 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres 
częstotliwości.

Adnotacja 2 Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych 
przypadkach. Na rozprzestrzenianie się fal elektromagne-
tycznych wpływają absorpcje i odbicia budynków, przed-
miotów i ludzi.

a) Pasma częstotliwości ISM (dla zastosowań przemysłowych, naukowych i 
medycznych) między 150 kHz i 80 MHz to od 6,765 MHz do 6,795 MHz; od 
13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 MHz oraz od 40,66 
MHz do 40,70 MHz.

b) Poziomy zgodności w pasmach częstotliwości ISM między 150 kHz 
i 80 MHz oraz w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,5 GHz służą do 
zmniejszenia prawdopodobieństwa wywoływania zaburzeń przez mobilne/
przenośne urządzenia komunikacyjne, jeżeli zostaną przypadkowo umies-
zczone w pobliżu pacjenta. Z tego powodu przy obliczaniu zalecanych 
odstępów ochronnych dla tych zakresów częstotliwości stosuje się dodat-
kowy współczynnik 10/3.
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komórkowych i mobilnych naziemnych urządzeń radiowych, amatorskich 
stacji radiowych, radiowych i telewizyjnych nadajników AM i FM, nie można 
teoretycznie dokładnie przewidzieć. Aby określić wpływ nadajników stacjo-
narnych na środowisko elektromagnetyczne, należy rozważyć przeprowad-
zenie badania lokalizacji. Jeżeli zmierzona siła pola w miejscu stosowania sty-
mulatora MultiStim ECO przekracza powyższe poziomy zgodności, należy 
obserwować stymulator MultiStim ECO w celu udokumentowania działania 
zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli stwierdzona zostanie nietypowa charakte-
rystyka wydajności, może być konieczne podjęcie dodatkowych działań, np. 
zmiana orientacji ustawienia lub inna lokalizacja stymulatora MultiStim ECO.

d) W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz siła pola powinna być 
mniejsza niż 10 V/m.

Uzupełnienie 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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Graphical representation of typical output sign

 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω OPEN

half setting 1,0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV

full setting 2,0 mA 400 mV 1000 mV 2000 mV 4000 mV 0 mV

tw=100 µs

TStim=1 s

Ogólne informacje
Produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami w spra-
wie substancji niebezpiecznych.

Aplikator typu BF

 Wszystkie komponenty i materiały należy posegregować i poddać ekologicznej 
utylizacji bądź przekazać do ponownego odzysku. Jeżeli wyrób medyczny nie 
będzie więcej używany, należy go zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami 
ochrony środowiska.
 Wszystkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem produktu należy 
zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, którego rezydentem jest 
użytkownik i/lub pacjent.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Niemcy.
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Legenda symboli stosowanych w oznakowaniu

Producent Przestrzegać instrukcji użycia

Numer katalogowy Rx only Produkt wydawany na receptę 
(produkt może być stosowany 
tylko zgodnie z przeznaczeniem 
przez wykwalifikowany personel 
medyczny)

Nie stosować, jeżeli opakowanie 
jest uszkodzone

Przechowywać w suchym miejscu Nie wyrzucać do odpadów komu-
nalnych

Graniczna wilgotność powietrza Zalecenie

Uwaga Wskazówka, informacja
Ochrona przed porażeniem elektryc-
znym typu BF Produkt spełnia właściwe wyma-

gania ustanowione w harmonizacji 
przepisów prawnych Wspólnoty 
Europejskiej i jest nadzorowany 
przez jednostkę notyfikowaną.

Data produkcji

Kod partii

Niesterylne Przestrzegać instrukcji (SO 7010-
M002)

Chronić przed światłem 
słonecznym Ilość

Temperatura graniczna Tłumaczenie

Graniczne ciśnienie atmosferyczne Wyrób medyczny
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