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Instrucțiuni de utilizare
Respectare specială

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utili-
zare! 

Rx only Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni, de către perso-
nalul medical calificat.

PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate. 
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile corespun-
zătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum și nivelul 
actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a aces-
tora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului. 

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea sau sterilita-
tea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.

Descrierea produsului/ Compatibilitate/ Accesorii

 MultStim ECO este conceput exclusiv pentru utilizarea cu produsele PAJUNK® 
GmbH Medizintechnologie (de ex. canule UniPlex, canule SonoPlex). Funcțio-
narea sigură și de succes poate fi garantată doar prin utilizarea acestor pro-
duse.

MultiStim ECO este livrat în următoarele dotări de bază:

• Neurostimulator MultiStim ECO
• 2 buc. baterii 1,5 Volt N (LR1, LADY, N-Size) 
• Instrucțiuni de utilizare/ descriere tehnică
• Cutie pentru păstrarea MultiStim ECO

MultiStim ECO poate fi conectat cu cablul aflat la canulă sau cu un cablu inter-
mediar de unică folosință (ca prelungitor pentru utilizarea unui cateter de sti-
mulare:
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În plus poate fi conectat accesoriul PlugX la MultiStim Eco, ceea ce permite utili-
zarea MultiStim Eco pe post de aparat portabil. Pentru PlugX există instrucțiuni 
de utilizare separate.

Denumire Nr. art. 

MultiStim ECO inclusiv cutie aparat 1151-94-50

Cablu intermediar de unică folosință pentru 
racordarea canulelor și a cateterelor de stimulare, 
steril

01151-861Q

Handheld-Adapter PlugX 1151-94-21

Canule SonoPlex LUER / seturi
001185-xx

001187-xx

Canule SonoPlex Surety® / seturi
001186-xx

001189-xx

Toate seturile de canule/catetere de la PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, 
care se utilizează pentru anestezia regională periferică/blocade neuronale 
prin neurostimulare.

Conformitate cu următoarele standarde:

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

Stabilirea destinației
MultiStim ECO se utilizează pentru identificarea și localizarea nervilor periferici 
și a fasciculelor nervoase, de exemplu în vederea anesteziei locale și regionale 
(blocadă în scop de diagnostic, intraoperatorie sau terapeutică). 

Indicații
Anestezie periferică regională/ blocade neuronale

Contraindicații
Nu există contraindicații specifice produsului.

Există contraindicații specifice pentru anumite tehnici de blocadă. Acestea tre-
buie cântărite de către utilizator în funcție de stadiul actual al tehnicii și după o 
analiză a riscurilor și avantajelor pentru pacient.
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• Infecții în zona puncției
• Tulburări de coagulare manifeste
• Refuz din partea pacientului
• Deficit neurologic

Complicații
Complicațiile tipice ale blocadelor neuronale periferice sunt:

• Reacții toxice (la substanța injectată)
• Daune neurologice ulterioare

De asemenea există complicații specifice pentru anumite tehnici de blocadă. 
Acestea trebuie luate în considerare de către utilizator în funcție de stadiul tehnic 
actual.

Avertismente și indicații de siguranță
Racordați bucșa de conectare a canulei de stimulare doar cu contra-ștecherul 
corespunzător al neurostimulatorului. În cazul în care utilizați un cablu interme-
diar, trebuie să fiți foarte atenți la racordarea corectă a acestuia!

Îmbinarea cu buton pe partea posterioară a aparatului poate fi racordată doar 
la electrodul aderent. Nu aduceți aceste ștechere/ conexiuni în niciun caz în 
contact cu componente aflate sub tensiune (de ex. prize) sau obiecte metalice!

Stimularea nu poate fi efectuată prin cap, la ochi, prin cavitatea bucală sau prin 
inimă.

Pentru a evita explozia gazelor anestezice sau aprinderea lichidelor inflamabile, 
Multistim ECO nu poate fi utilizat în medii cu risc de explozie.

Pentru a evita accidentarea accidentală a pacientului, toate echipamentele racor-
date din perimetrul pacientului trebuie să corespundă prevederilor în vigoare. 
Toate echipamentele și accesoriile trebuie să corespundă cerințelor EN 60601-1, 
EN 60601-1-1, precum și normelor secundare aplicabile.

Vă rugăm să rețineți că în unele circumstanțe, chiar și în condițiile respectării 
tuturor reglementărilor pentru echipamentele individuale, în cazuri nefavora-
bile toți curenții de scurgere resp. curenții auxiliari de scurgere de la pacienți se 
adună și pot ajunge la valori nepermis de mari, care pun în pericol pacientul. 
Verificați în avans dacă prin conectarea împreună a echipamentelor, în unele 
circumstanțe este posibilă depășirea valorilor limită admise. Conectarea neper-
misă a aparatelor și echipamentelor (formarea de sisteme) poate pune în pericol 
viața pacientului.

Pacientul nu poate veni în contact cu obiecte metalice împământate sau care 
formează o legătură electroconductoare cu alte obiecte resp. care permit o 
cuplare capacitivă. Din acest motiv recomandăm utilizarea unui suport izolant, 
antistatic, aplicat pe masa de operație.
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afara celor aprobate, livrate sau recomandate de către producător. Doar acce-
soriile PAJUNK® au fost testate tehnic conform CEM (compatibilitatea electro-
magnetică). Accesoriile furnizate de terți pot cauza afectarea gravă a proprie-
tăților aparatelor și sistemelor și pot cauza daune permanente pacientului, 
utilizatorului sau aparatului.
 Efectuarea de modificări din proprie inițiativă la dotările tehnice ale aparatului 
este strict interzisă. În cazul unei manipulări, garanția și răspunderea producă-
torului sunt anulate iar siguranța pacientului este pusă în pericol.

În condițiile utilizării simultane a aparatelor chirurgicale de înaltă frecvență există 
un pericol acut de arsuri la racordurile MultiStim ECO, la cablul de racordare, la 
vârful canulei și la electrodul aderent. De aceea este imperios necesar ca înainte 
de utilizarea aparatelor chirurgicale de înaltă frecvență să se deconecteze toate 
racordurile la MultiStim ECO iar canula de stimulare să se îndepărteze din țesut.

MultiStim ECO nu poate fi utilizat la pacienții care au implantate aparate electrice 
(de ex. stimulatoare cardiace), fără obținerea în prealabil a unei păreri medicale 
corespunzătoare din partea unui specialist. Posibilele avarieri ale aparatelor implan-
tate din cauza curentului de excitație pot reprezenta un pericol pentru pacient.

Montarea electrozilor în apropierea toracelui (coșul pieptului, inimă) poate mări 
riscul de fibrilații cardiace (Cardiac fibrillation).

Respectați poziția implanturilor metalice din țesut (de ex. plăci sau cabluri ale 
electrozilor). Este posibil ca acestea să conducă semnalele de stimulare spre alte 
zone și pot produce efecte nocive.

Pentru a evita ca un contact greșit al electrodului aderent să ducă la o pozițio-
nare inadecvată a canulei de stimulare, trebuie asigurat ca electrodul aderent, să 
prezinte un contact suficient de sigur cu o impedanță redusă a țesutului.

Utilizați MultiStim ECO doar cu accesoriile originale (marcate CE) PAJUNK®.

Câmpurile perturbatoare dinamic electrice și dinamic magnetice pot genera 
interferențe între aparat și sistem. Acestea pot influența măsurarea curentului 
actual de excitație și în caz contrar pot determina afișarea unor rezultate eronate 
și eventual deconectarea de siguranță a stimulării (vezi secțiunea Compatibili-
tatea electromagnetică).

Verificați periodic MultiStim ECO în conformitate cu prevederile din aceste 
instrucțiuni de utilizare. Pentru a evita funcționarea eronată a MultiStim ECO, 
înainte de intervenție verificați toate funcțiile și asigurați-vă că accesoriile sunt 
adecvate pentru utilizare. Accesoriile utilizate trebuie să corespundă clasei de 
siguranță de tip BF.

Înainte și în timpul utilizării, aparatul, cablul de racordare și ștecherele trebuie 
menținute perfect curate și uscate. Umiditatea și impuritățile afectează funcțio-
narea neurostimulatorului și rezultatul stimulării.
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rezistență doar cu maximă precauție și grijă.

Puteți întrerupe stimularea activă în orice moment, prin acționarea întrerupă-
torului ON/OFF al aparatului sau prin separarea manuală a canulei de la stimu-
lator.

În legătură cu eliminarea MultiStim ECO și a accesoriilor listate, utilizatorul tre-
buie să țină cont de dispozițiile naționale specifice în vigoare. Predați aparatul 
vechi la un centru de colectare EAR înregistrat corespunzător sau returnați-l la 
producător.

 În legătură cu eliminarea MultiStim ECO și a accesoriilor listate, utilizatorul 
trebuie să țină cont de dispozițiile naționale specifice în vigoare. Predați apara-
tul vechi la un centru de colectare EAR înregistrat corespunzător sau returnați-l 
la producător.

Descriere tehnică
MultiStim ECO generează impulsuri rectangulare reproductibile cu o frecvență 
de 1 Hz și curent de excitație cu posibilitate de reglare treptată. Intervalul de 
reglare a curentului de impuls măsoară la utilizarea canulelor și a cateterelor de 
stimulare de la 0,2 la 2,0 mA. 

În cazul generării de impulsuri electrice active și al circuitului electric închis al 
pacientului, LED-ul verde de lângă tasta de stimulare se aprinde intermitent sub 
forma unui semnal optic de control, iar un sunet de semnalizare scurt este emis 
sincron cu ritmul de excitație pentru controlul acustic, indicând astfel trecerea 
curentului de stimulare prin pacient.

Dacă LED-ul verde de lângă tasta de stimulare se aprinde, aceasta înseamnă fie 
că circuitul electric al pacientului nu este închis fie există o rezistență > 12kΩ, 
în aceste cazuri nu se emite niciun semnal acustic, adică prin pacient nu trece 
niciun curent de stimulare, sau acest curent este mai slab decât valoarea selec-
tată. Ca indicație optică a acestei situații se aprinde suplimentar LED-ul galben 
lângă simbolul de ne-egalitate (≠).

Date tehnice

Tip MultiStim ECO

Gradul de protecție împotriva 
șocului electric EN 60601-1

BF

Clasa de protecție IEC 60529 IP54

Baterie 2 buc. 1,5 V LR1 (N-size, LADY Battery) 

Curent de excitație max. 2 mA
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Tensiune de excitație max. 24 V

Frecvență de excitație 1 Hz

Amplitudinea impulsului de 
excitație

0,1 ms

Condiții de funcționare Temperatură:  10 °C până la 30 °C

Umiditatea aerului:  20 % – 65 %

Presiunea aerului:  700 hPa până la 
1060 hPa

Condiții de transport și depo-
zitare

Temperatură:  10 °C până la 30 °C

Umiditatea aerului:  20 % – 65 %

Presiunea aerului:  700 hPa până la 
1060 hPa

Durata de viață a produsului 2 ani

Interfața pentru utilizator

Setarea actuală este semnalizată prin intermediul LED-urilor.

La pornirea MultiStim ECO, setările sunt readuse întotdeauna la 
valorile din fabrică, acestea fiind:

Intensitatea curentului de stimulare: 0,5 mA (LED-ul verde de sub 
0,5 mA se aprinde)

Intensitatea sunetului: medie (LED-ul verde mediu de deasupra 
simbolului difuzor se aprinde)

Stimulare: OPRIT (LED-ul de lângă tasta de stimulare este stins) 
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Tastă Funcționare

PORNIT / OPRIT

Alegerea intensității sunetului (mediu · tare · încet · mediu 
· tare · încet · etc.)

Alegerea intensității curentului de stimulare 

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

Stimulare PORNITĂ / OPRITĂ (Pauză)

Simboluri ale funcțiilor

Simbol Semnificație

Afișarea stării bateriei

LED-ul verde se aprinde: Starea bateriei în ordine. Bateriile sunt 
funcționale, puterea necesară este disponibilă.

LED-ul roșu se aprinde intermitent: Bateriile sunt foarte slabe, 
înlocuiți bateriile cât mai curând.

LED-ul roșu se aprinde continuu: Bateriile sunt descărcate, stimu-
larea nu mai poate fi utilizată. Înlocuiți cât mai curând bateriile 
pentru a putea utiliza din nou stimulatorul. 

LED-ul galben este stins: Circuitul electric este închis, curentul 
selectat = curentul de ieșire 

LED-ul galben se aprinde continu: Circuitul electric nu este închis 
(de ex. canula nu este încă înțepată, electrodul aderent nu este 
plasat corect, cablul nu este conectat corect, rezistență prea 
ridicată în sistem, etc.)
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LED stins: Nu există niciun avertisment, puteți utiliza stimulatorul. 

LED-ul roșu se aprinde: Există o eroare internă sau externă. Nu aveți 
voie și nu puteți utiliza în niciun caz aparatul. Returnați MultiStim 
la producător.

Funcționare
Controlul și punerea în funcțiune

 Vă rugăm rețineți: aparatele cu comportament diferit nu pot fi puse în funcțiune. 
În acest caz vă rugăm să luați legătura cu serviciul clienți. Aparatele electrome-
dicale pot fi deschise și reparate doar de către producător sau de un organism 
împuternicit de acesta.

Efectuați următoarele controale înainte de fiecare punere în funcțiune a apara-
tului:

1. Acționați tasta PORNIT, pentru a porni aparatul. Aparatul pornește și comută 
în modul PAUSE. Sunt afișate setările din fabrică (intensitate sonoră medie, 
intensitatea curentului 0,5 mA; stimulare OPRITĂ). Dacă după pornire 
LED-ul roșu al indicatorului de stare a bateriei se aprinde intermitent, trebuie 
să înlocuiți bateria, iar dacă LED-ul roșu al indicatorului de stare a bateriei 
luminează continuu, trebuie să înlocuiți imediat bateriile. Dacă stimulatorul 
recunoaște o funcție eronată, se aprinde LED-ul roșu de avertizare. Aparatul 
nu este pregătit pentru funcționare și trebuie returnat la producător.

2. Conectați electrodul aderent cu butonul de apăsare de pe partea posteri-
oară a MultiStim ECO. Îndepărtați folia de protecție de pe electrodul ade-
rent și aplicați-l împreună cu stimulatorul pe o zonă adecvată pe pacient. 
Pentru operarea optimă a stimulatorului se recomandă poziționarea într-o 
zonă cât mai apropiată de locul puncției.

3. Dacă preferați să utilizați un cablu intermediar de unică folosință, intro-
duceți ștecherul galben al cablului prelungitor în priza de contact de 
pe partea inferioară a stimulatorului. Conectați ștecherul alb al cablului 
prelungitor cu cablul canulei sau cu adaptorul de tensionare a cateterului 
(doar pentru cateterele cu stimulare). Dacă nu utilizați un cablu inter-
mediar de unică folosință, introduceți ștecherul cablului canulei direct în 
deschiderea special prevăzută de pe partea inferioară a stimulatorului.

4. După racordarea tuturor componentelor și activarea stimulării la canula 
încă neconectată trebuie să se aprindă doar LED-urile verzi precum și 
LED-ul galben de lângă simbolul ≠ (circuit electric deschis). Aceste condiții 
fiind îndeplinite, puteți începe utilizarea.

5. De îndată ce atingeți pielea sau o înțepați cu canula MultiStim ECO începe 
să genereze curentul activ de impuls, acesta fiind semnalizat atât optic, 
prin aprinderea intermitentă ritmică a LED-ului de stimulare, cât și acustic.
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Pornire/ Oprire

Pentru a porni MultStim ECO este suficientă o scurtă apăsare a 
tastei pe simbolul Pornit/Oprit.

Pentru a opri MultiStim ECO apăsați tasta pentru cca. 2 secunde.

În cazul în care nu opriți stimulatorul și nu mai acționați nicio 
tastă timp de 30 de minute, MultiStim ECO se oprește automat, 
pentru a proteja bateriile. 

Alegerea intensității curentului de stimulare

Ca valoare de start este presetată o intensitate de stimulare de 0,5 
mA. Dacă doriți să creșteți intensitatea curentului de stimulare, 
apăsați tasta de selectare din dreapta (+), iar pentru a o reduce 
apăsați tasta de selectare din stânga (-). 

Intensitatea maximă (2,0 mA) și minimă (0,2 mA) a curentu-
lui de stimulare sunt puncte finale, o reducere sau o creștere a 
intensității curentului de stimulare nu poate fi efectuată în cerc. 
Astfel, din motive de siguranță de ex. la o valoare setată de 0,2 
mA nu este posibilă alegerea directă prin acționarea tastei de 
selectare din stânga (-) la 2,0 mA. 

Pornirea stimulării/ funcția Pause

După pornire, MultiStim ECO se află întotdeauna în starea Pause. 
Aceasta este semnalizată prin faptul că LED-ul de lângă tasta de 
stimulare este stins și nu se emite niciun semnal acustic. Apăsați 
tasta de stimulare pentru a începe stimularea. Dacă o apăsați din 
nou, MultiStim ECO revine în starea Pause.

Important: În starea PAUSE puteți modifica intensitatea curentu-
lui de stimulare, fără a emite impulsuri de stimulare către pacient.

Dacă după începerea stimulării circuitul electric al pacientu-
lui este deja închis, LED-ul verde de stimulare corespunzător 
frecvenței se aprinde intermitent în ritm de 1 Hz, simultan fiind 
emis un semnal acustic în același ritm.

Atunci când circuitul electric al pacientului este încă deschis după 
începerea stimulării, LED-ul verde de stimulare se aprinde, sem-
nalul acustic rămâne oprit iar LED-ul galben de lângă simbolul de 
ne-egalitate (≠) se aprinde de asemenea. De îndată ce circuitul 
electric este închis iar impulsurile electrice sunt emise către paci-
ent, se stinge LED-ul ≠. În același timp, LED-ul verde de stimulare 
se aprinde intermitent și se emite semnalul acustic.
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La pornirea MultiStim ECO intensitatea sonoră a semnalului acu-
stic este reglată la nivel mediu.

Intensitatea sunetului poate fi modificată în cerc, prin acționarea 
tastei pentru sonor (mediu → tare → încet → mediu → tare →  
încet etc.) Intensitatea reglată a sunetului este afișată prin inter-
mediul celor trei LED-uri verzi dispuse în partea de sus. LED-ul din 
stânga corespunde nivelului încet, cea din dreapta nivelului tare. 
LED-ul corespunzător intensității selectate a sunetului se aprinde 
în culoarea verde.

Dacă în timpul funcționării se aprinde LED-ul galben al simbolului ≠ iar semna-
lul acustic se stinge, nu se mai atinge intensitatea setată a curentului. Această 
situație poate avea următoarele cauze:

• nu este conectat niciun cablu sau este conectat un cablu de stimulare defect,
• electrozii nu sunt racordați sau nu sunt racordați corect,
• rezistența electrică a țesutului pacientului este prea ridicată.

Stimularea activă poate fi oprită și cu ajutorul tastei Pornit/Oprit (mențineți tasta 
apăsată pentru minim 2 secunde).

Baterii
Controlați periodic bateriile în ceea ce privește starea corectă de încărcare. 
Aceasta este semnalizată prin indicatorul stării de încărcare a bateriei. Dacă 
acesta se aprinde în culoarea verde, starea de încărcare a bateriei este în ordine. 
De îndată ce acesta se aprinde intermitent în culoarea roșie, trebuie să înlocu-
iți bateriile cât mai curând posibil, pentru a putea garanta stimularea eficientă. 
Dacă indicatorul stării de încărcare a bateriei se aprinde deja în culoarea roșie și 
nu mai este posibilă stimularea, veți putea folosi în continuare MultiStim ECO 
doar după înlocuirea imediată a bateriei.

În cazul în care aparatul MultiStim ECO nu este utilizat o perioadă mai îndelun-
gată, bateriile trebuie îndepărtate din aparat pentru a evita scurgerea acestora.

Schimbarea bateriilor
Compartimentul bateriilor se află pe partea posterioară a MultiStim ECO. Des-
chideți compartimentul prin desfacerea șurubului de la compartimentul bateri-
ilor, folosind o unealtă adecvată. Schimbați bateriile.

Schimbați întotdeauna ambele baterii și folosiți doar baterii noi.
La instalarea bateriilor noi respectați orientarea corectă a acestora.
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/ LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
 După fiecare schimbare a bateriei efectuați măsurile de control și punere în 
funcțiune pentru a vă asigura că MultiStim ECO funcționează în continuare.
Atenție: În cas de scurgere a bateriei, din motive de siguranță MultiStim ECO 
nu mai poate fi utilizat în continuare.

Curățare și dezinfectare
Pentru curățarea și dezinfectarea aparatului folosiți doar lavete moi, umezite. Se 
recomandă în special folosirea apei, a soluției de săpun sau a spirtului denaturat.  
Aveți grijă să nu pătrundă umiditate în aparat. Pentru dezinfectare se poate uti-
liza spirt sau dezinfectanți obișnuiți din comerț pe bază de alcool.

Atenție: Este interzisă folosirea următoarelor substanțe pentru curățare: triclo-
retilenă, acetonă, butanonă, metanol, diluanți pentru vopsea

Întreținere și controale tehnice de siguranță
Verificați aparatul înainte de fiecare utilizare, în ceea ce privește starea corespun-
zătoare. Un aparat defect nu poate fi pus în funcțiune. Reparațiile la aparatele 
electromedicale pot fi efectuate doar de către producător sau de un organism 
împuternicit de acesta. La comanda de reparații atașați o descriere detaliată a 
erorii.

Controale tehnice de siguranță
Nu sunt necesare controale tehnice de siguranță.

Model de evoluție a semnalului și a impulsului
La toate celelalte traiectorii ale semnalului stimularea se efectuează cu ajuto-
rul impulsurilor rectangulare monofazice negative. Energia electrică este emisă 
doar pe durata impulsului de stimulare. 

 Forma impulsului de excitație: impuls rectangular 
Frecvența de excitație: 1Hz 
Amplitudinea impulsului de excitație: 0,1 ms

Compatibilitatea electromagnetică (CEM)
MultiStim ECO corespunde normei referitoare la compatibilitatea electromag-
netică (CEM) EN 60601-1-2:2007.

Testele pentru compatibilitatea electromagnetică au fost efectuate de către:

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim
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perturbatoare (conform EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabelul 1)

MultiStim ECO este conceput pentru funcționarea într-un mediu electromagne-
tic având caracteristicile indicate mai jos. Clientul sau utilizatorul MultiStim ECO 
trebuie să asigure că exploatarea aparatului va avea loc într-un astfel de mediu.

Măsurarea emisiilor 
perturbatoare

Conformitate Linie directoare privind mediul 
electromagnetic

Emisii de înaltă frecvență 
conform CISPR 11

Grupa 1 MultiStim ECO folosește energie 
de înaltă frecvență doar pentru 
funcționarea sa internă. De aceea 
emisia sa de înaltă frecvență este 
foarte redusă și este improbabil ca 
aparatele electronice învecinate să 
fie perturbate de aceasta.

Emisii de înaltă frecvență 
conform CISPR 11

Clasa B MultiStim ECO este adecvat 
pentru utilizarea în alte echi-
pamente în afara mediului de 
locuit și în medii racordate direct 
la rețeaua publică de alimentare 
care asigură furnizarea energiei 
electrice și în clădiri cu destinație 
rezidențială.

Emisia oscilațiilor armo-
nice superioare 
conform IEC 61000-3-2

Nu se aplică

Emisia variațiilor de tensi-
une/ fluctuații conform 
IEC 61000-3-3

Nu se aplică
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electromagnetice (conform EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabelul 2)

MultiStim ECO este conceput pentru funcționarea într-un mediu electromagne-
tic având caracteristicile indicate mai jos. Clientul sau utilizatorul MultiStim ECO 
trebuie să asigure că exploatarea aparatului va avea loc într-un astfel de mediu.

Verificarea 
rezistenței la 
perturbații

IEC 60601- 
Prag de verifi-
care

Prag de con-
formitate

Linii directoare privind 
mediul electromag-
netic

Descărcarea 
electricității 
statice (ESD) 
conform IEC 
61000-4-2

± 6 kV descărcare 
la contact

± 8 kV descărcare 
în aer

± 6 kV 
descărcare la 
contact

± 8 kV 
descărcare 
în aer

Pardoselile trebuie să fie 
realizate din lemn sau 
beton sau să fie acoperite 
cu plăci ceramice. În cazul 
pardoselilor acoperite cu 
material sintetic, umidita-
tea relativă a aerului tre-
buie să măsoare cel puțin 
30 %.

Mărimi pertur-
batoare electrice 
rapide tran-
zitorii/ Bursts 
conform IEC 
61000-4-4

± 2 kV pentru 
cabluri de rețea

± 1 kV pentru 
cabluri de intrare 
și ieșire

Nu se aplică Nu se aplică

Tensiuni de 
impuls/ Surges 
conform  
IEC 61000-4-5

± 1 kV tensiune 
conductor exte-
rior-conductor 
exterior

± 2 kV tensiune 
conductor 
exterior-
împământare

Nu se aplică Nu se aplică
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une, întreruperi 
scurte și oscilații 
ale tensiunii 
de alimentare 
conform IEC 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % căderea Ur) 
pentru ½ perioadă

40 % Ur

(>60 % căderea Ur) 
pentru 5 perioade

70 % Ur

(>30 % căderea Ur) 
pentru 25 perioade

< 5 % Ur

(>95 % căderea Ur) 
pentru 5s

Nu se aplică Nu se aplică

Câmp magnetic 
la frecvența de 
alimentare (50/ 
60 Hz) conform  
IEC 61000-4-8

3 A/m Nu se aplică Nu se aplică

Ur este tensiunea alternativă de rețea înainte de aplicarea pragului de verificare
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electromagnetice (conform EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabelul 4)

MultiStim ECO este conceput pentru funcționarea într-un mediu electromagnetic 
având caracteristicile indicate mai jos. Clientul sau utilizatorul MultiStim ECO trebuie 
să asigure că exploatarea aparatului va avea loc într-un astfel de mediu.

Verificarea 
rezistenței 
la 
perturbații

IEC 60601-Prag 
de verificare

Prag de 
conformi-
tate

Linii directoare privind 
mediul electromagnetic

Mărimi per-
turbatoare 
de înaltă 
frecvență 
 conduse 
conform IEC 
61000-4-6

3 VValoare efectivă

150 kHz până la 80 
MHz în cadrul ben-
zilor ISMa

Nu se aplică Aparatele radio portabile și 
mobile nu trebuie utilizate 
în apropierea MultiStim 
ECO împreună cu cablu-
rile la o distanță mai mică 
decât distanța de siguranță 
recomandată, care se 
calculează după ecuația 
echivalentă pentru frecvența 
emițătorului.

Distanța recomandată de 
protecție:

d = 3,5/U1√P pentru 
150 kHz până la 80 MHz 

d = 12/U1√P pentru 80 MHz 
până la 800 MHz 

d = 23/U1√P pentru 
800 MHz până la 2,5 GHz

cu P ca putere nominală 
maximă a emițătorului 
în Watt (W) conform 
indicațiilor producătorului 
emițătorului și d ca distanță 
de protecție recomandată în 
metri (m)b.

10 VValoare efectivă

150  kHz până la 
80  Mhz în cadrul 
benzilor ISMa

Nu se aplică
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turbatoare 
de înaltă 
frecvență 
radiate 
conform IEC 
61000-4-3

3V/m

80  MHz până la 
2,5 GHz

3V/m   Intensitatea câm-
pului emițătoarelor 
radio staționare la 
toate frecvențele 
conform unei 
verificări la fața locu-
lui trebuie să fie la 
toate frecvențele mai 
mică decât pragul 
de conformitate.d În 
zona aparatelor care 
poartă următoarele 
simboluri sunt 
posibile avarii:

Observația 1 La 80 MHz și 800 MHz se aplică intervalul de frecvență mai 
mare.

Observația 2 Aceste linii directoare nu sunt aplicabile în toate cazurile. 
Răspândirea mărimilor electromagnetice este influențată 
de absorbțiile și reflexiile clădirilor, obiectelor și oamenilor.

a) Benzile de frecvență ISM (pentru aplicații industriale, științifice și medicale) 
între 150 kHz și 80 MHz sunt 6,765 MHz până la 6,795 MHz; 13,553 MHz 
până la 13,567 MHz; 26,957 MHz până la 27,283 MHz și 40,66 MHz până 
la 40,70 MHz.

b) Pragurile de conformitate în benzile de frecvență ISM între 150 kHz și 80 
MHz și în intervalul de frecvență de 80 MHz și 2,5 GHz au rolul de a reduce 
probabilitatea ca echipamentele de comunicații mobile/portabile să producă 
avarii atunci când sunt lăsate nesupravegheate în zona pacientului. Din aceste 
motive, la calculul distanțelor de protecție recomandate în aceste domenii de 
frecvență se aplică factorul suplimentar de 10/3.
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telefoanelor portabile și ale stațiilor de comunicații mobile, ale stațiilor radio 
pentru amatori, ale emițătorilor radio și TV în AM și FM nu pot fi determi-
nate teoretic în avans. Pentru a determina mediul electromagnetic în ceea ce 
privește emițătoarele staționare trebuie efectuat un studiu al locației. Atunci 
când intensitatea măsurată a câmpului la locația în care se utilizează Multi-
Stim ECO depășește pragul de conformitate de mai sus, MultiStim ECO tre-
buie observat pentru a demonstra funcționarea corectă a acestuia. În cazul 
în care se observă caracteristici de performanță neobișnuite pot fi necesare 
măsuri suplimentare, ca de exemplu modificarea orientării sau a locației Mul-
tiStim ECO.

d) În intervalul de frecvență de la 150 kHz până la 80MHz intensitatea câmpu-
lui trebuie să fie mai mică de 10 V/m

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

Sarcina maximă de ieșire per impuls și intensitatea medie a curentului printr-o 
rezistență de 500 ohm și la setarea de ieșire maximă

Sarcina de ieșire maximă per impuls:

Q 2.0 mA = I×t
Q 2.0 mA = 2.0 mA×100 µs

Q 2.0 mA = 0.2 µAs

Intensitatea medie maximă printr-o rezistență de 500 ohm și la setarea de ieșire 
maximă (2,0 mA)

I medie = I ×  tw

                     TStim 

I medie = 2.0 mA × 100 µs

                               1 s   

I medie = 0.2  µA
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 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω DESCHIS
setare la 
jumătate 1.0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV

setare 
completă 2.0 mA 400 mV 1000 mV 2000 mV 4000 mV 0 mV

tw=100 µs

TStim=1 s

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.

Partea de utilizare tip BF

 Eliminați toate componentele și materialele în conformitate cu normele ecolo-
gice și de sortare sau supuneți-le unui proces de preparare. În cazul în care 
produsul medicinal nu mai este utilizat, acesta trebuie eliminat în conformitate 
cu normele de protecție a mediului specifice la nivel național.
 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Respectați instrucțiunile de uti-
lizare

Cod articol Rx only Se eliberează pe bază de rețetă 
(produsul poate fi utilizat doar în 
conformitate cu scopul stabilit, de 
către personalul medical calificat.)

A nu se utiliza atunci când ambala-
jul este deteriorat

A se păstra la loc uscat A nu se arunca împreună cu guno-
iul menajer

Interval de umiditate a aerului Instrucțiuni

Atenție Indicație, informație
Protecție împotriva șocului electric 
tip BF

Produsul este în conformitate cu 
cerințele în vigoare, stabilite în 
normele juridice de armonizare a 
legislației Uniunii Europene și este 
supravegheat de către un Orga-
nism Desemnat

Data fabricației

Cod lot

Nesteril A se respecta instrucțiunile (SO 7010-
M002)

A se feri de radiațiile solare Număr bucăți

Interval de temperatură Traducere

Presiunea aerului, limitare Produs medical
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