
Nerve stimulation
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Návod na použitie
Zvláštne upozornenie

Prečítajte si pozorne nasledovné informácie a pokyny! 
Rx only Výrobok smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v súlade s týmto 

návodom na použitie.

PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v súvislosti s metódou ošetrenia. Za 
spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný zdravotnícky 
personál.
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prís-
lušnou odbornou literatúrou, so stavom techniky a vzdelaním.
Pri nedodržaní návodu na použitie alebo jeho porušení zaniká záruka a dochá-
dza k ohrozeniu bezpečnosti pacienta.
Ak sa výrobok používa v  kombinácii s  inými výrobkami, musia sa dodatočne 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o kompatibilite týchto výrob-
kov. O kombinovanom použití výrobkov od rôznych výrobcov (pokiaľ nejde o 
ošetrovacie jednotky) rozhoduje používateľ. 

Ak existujú dôvodné pochybnosti o úplnosti alebo neporušenosti, výrobok sa za 
žiadnych okolností nesmie používať.

Opis výrobku/ kompatibilita/ príslušenstvo

 MultiStim ECO je určený výlučne na použitie s výrobkami medicínskej techno-
lógie spoločnosti PAJUNK® GmbH (napr. kanylami UniPlex, SonoPlex). Iba v 
kombinácii s týmito produktami je zaručená bezpečná a úspešná funkčnosť.

MultiStim ECO sa dodáva v nasledovnom základnom vybavení:

• MultiStim ECO nevrový stimulátor
• 2 ks 1,5 Volt N-Batérie (LR1, LADY, N-Size)
• Návod na použitie/ technický popis
• Kufrík na skladovanie MultiStim ECO

MultiStim môže byť prepojený ku káblu nachádzajúcom sa na kanyle alebo 
pomocou jednorazového prepájacieho kábla (ako predĺženie alebo pre použitie 
stimulovateľného katétra:

Ďalej môže byť k MultiStim Eco pripojený diel príslušenstva PlugX, ktorý umož-
ňuje použitie MultiStim Eco ako ručný prístoj. Plug X má osobitný návod na 
použitie.
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Popis Výr.č.

MultiStim ECO vrátane kufríka 1151-94-50

Jednorazový prepájací kábel na pripojenie 
stimulačných kanýl alebo katétrov, sterilný 01151-861Q

Handheld-Adaptér PlugX 1151-94-21

SonoPlex LUER Kanyly/súpravy
001185-xx

001187-xx

SonoPlex Surety® Kanyly/súbor
001186-xx

001189-xx

Všetky súpravy kanýl/katétrov spoločnosti PAJUNK® GmbH Medizintechnolo-
gie, ktoré majú uplatnenie pri periférnej regionálnej anestézii/nervovej blo-
káde a pri nervovej stimulácii.

Konformita s nasledujúcimi štandardmi:

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

Vymedzenie účelu
MultiStim ECO slúži na identifikáciu a lokalizáciu periférnych nervov a nervo-
vých zväzkov, napríklad pre lokálnu a regionálnu anestéziu (diagnostnická, poo-
peračná a terapeutická blokáda). 

Indikácie
Periférna regionálna anestézia/ nervové blokády

Kontraindikácie
Nie sú známe žiadne kontraindikácie špecifické pre výrobok.

Existujú špeciálne kontraindikácie pre určité blokačné techniky. Tieto musí pou-
žívateľ zvážiť v závislosti od stavu techniky a analýzy rizík a úžitkov špecifických 
pre konkrétneho pacienta.

Všeobecné kontraindikácie pre periférne nervové blokády sú:

• Infekcie v okolí miesta punkcie
• Relevantné poruchy hemokoagulácie
• Odmietnutie pacientom
• Neurologické deficity
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Typické komplikácie periférnej nervovej blokády sú:

• Toxické reakcie (injektát)
• Neurologické neskoršie poškodenia

Ďalej existujú špeciálne komplikácie pre určité blokačné techniky. Tieto musí pou-
žívateľ zohľadniť v závislosti od stavu techniky.

Varovné a bezpečnostné pokyny
Spojte pripájacie puzdro stimulačnej kanyly výlučne s príslušným protichod-
ným konektorom nervového stimulátora. Keď použijete prepájací kábel, musíte 
rovnako bezpodmienečne dbať na jeho správne zapojenie!

Prepojenie pomocou tlačidiel na zadnej strane prístroja smie byť pripojené iba 
na lepiace elektródy. V žiadnom prípade nespájajte tieto konektory/pripojenia 
s časťami vedúcimi napätie (napríklad zásuvky) alebo s kovovými predmetmi!

Stimulácia by nemala byť cez hlavu, oči, ústa alebo srdce.

Na zabránenie výbuchu anestetických plynov alebo zapálenia horľavých tekutín 
sa MultiSlim ECO nesmie používať v prostrediach, kde hrozí výbuch.

Na zabránenie neúmyselného zranenia pacientov musia všetky pripojené zaria-
denia v okolí pacienta spĺňať všetky platné predpisy. Všetky zariadenia a časti prí-
slušenstva musia spĺňať požiadavky uvedené v norme EN 60601-1, EN 60601-1-
1, ak aj vo všetkých aplikovateľných podnormách.

Dbajte pritom na to, že za určitých okolností sa aj pri dodržaní všetkých pravidiel 
pre jednotlivé zariadenia môžu v najhoršom prípade všetky zvodové prúdy alebo 
pomocné prúdy pacienta sčítať, čo môže ohroziť pacienta neprípustne vysokými 
hodnotami. Vopred skontrolujte, či zapnutie zariadení nemôže spôsobiť prekro-
čenie prípustných hraničných hodnôt. Neodborné zapnutie viacerých prístrojov a 
zariadení (tvorba systému) môže pacienta zraniť tak, že bude ohrozený jeho život.

Pacient nesmie prísť do žiadneho kontaktu s kovovými predmetmi, ktoré sú 
uzemnené alebo s inými zariadeniami, ktoré vykazujú elektrickú vodivosť, resp. 
umožňujú kapacitnú väzbu. Z tohto dôvodu vám odporúčame použiť na ope-
račný stôl dostatočne izolovanú antistatickú podložku.

 MultiStim ECO nesmie byť v žiadnom prípade použitý s iným príslušenstvom a 
nástrojmi, ako s tými, ktoré sú schválené, dodané alebo odporučené výrob-
com. Iba príslušenstvo od spoločnosti PAJUNK® bolo technicky skontrolované 
na EMV (elektromagnetickú znášanlivosť). Príslušenstvo tretích strán môže 
viesť k silnému ovplyvneniu funkcií prístroja a systémových vlastností a spôsobiť 
pretrvávajúce poškodenia na tele pacienta, používateľa alebo prístroja.
 V žiadnom prípade nevykonávajte svojvoľné zmeny na technickom vybavení 
prístroja. V prípade manipulácie zaniká záruka a ručenie výrobcu, a ohrozí sa 
tým bezpečnosť pacienta.
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nebezpečenstvo popálenia na pripojeniach MultiStim ECO, na pripájacom 
kábli, na hrote kanyly a na lepiacej elektróde. Preto je pred použitím vysokofrek-
venčných chirurgických prístrojov bezpodmienečne nutné odpojiť všetky pripo-
jenia k MultiStim ECO a vybrať stimulačnú kanylu z tkaniva.

MultiStim ECO sa nesmie používať pri pacientoch s implantovaným elektrickým 
zariadením (napr. kardiostimulátor) bez toho, aby ste sa predtým poradili so 
špecialistom. Prípadné poruchy na implantovaných zariadeniach spôsobené sti-
mulačným prúdom môžu pre pacienta predstavovať riziko. 

Umiestnenie elektród v blízkosti hrudníka (hrudný kôš, srdce) môže zvýšiť riziko 
fibrilácie srdcovej komory (cardiac fibrillation).

Dbajte na polohu kovových implantátov v tkanive (napríklad platničky alebo 
káble elektród). Tieto môžu prípadne viesť stimulačné signály na iné miesta a 
môžu tam vyvolať škodlivé účinky.

Na zabránenie situácie, pri ktorej nesprávne kontakty lepiacej elektródy vedú 
k nesprávnemu umiestneniu stimulačnej kanyly sa uistite, že lepiaca elektróda 
vykazuje dostatočne bezpečný kontakt s nízkou impedanciou tkaniva.

MultiStim ECO prevádzkujte iba s originálnym príslušenstvom PAJUNK® (ozna-
čeným symbolom CE).

Dynamicky elektrickými a dynamicky magnetickými rušivými poliami môžu 
medzi prístrojom a systémom vznikať vzájomné interakcie. Tieto môžu ovplyv-
niť meranie skutočných hodnôt stimulačného prúdu a v extrémnom prípade 
viesť k nesprávnemu zobrazeniu a bezpečnostnému vypnutiu stimulácie (pozri 
odsek Elektromagnetická znášanlivosť).

Kontrolujte MultiStim ECO v pravidelných intervaloch podľa pokynov uvede-
ných v tomto návode na obsluhu.  Na zabránenie nesprávnej funkcie MultiStim 
ECO skontrolujte pred každým použitím všetky funkcie a uistite sa, že je prí-
slušenstvo vhodné pre dané použitie. Použité príslušenstvo musí zodpovedať 
bezpečnostnej triede typu BF.

Pred a počas použitia uchovávajte prístroj, pripájací kábel a jeho konektory 
úplne čisté a suché. Vlhkosť a znečistenie negatívne ovplyvňujú funkcie nervo-
vého stimulátora a výsledok stimulácie.

Pomaly a kontrolovane vsuňte kanylu vpred. Prípadný odpor tkaniva prekoná-
vajte iba veľkou opatrnosťou.

Aktívnu stimuláciu môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla prístroja ON/
OFF alebo manuálnym oddelením kanyly od stimulátora.

S ohľadom na likvidáciu MultiStim ECO a vymenovaného príslušenstva musí 
používateľ dodržiavať príslušne platné zákonné predpisy v danej krajine. Starý 
prístroj odovzdajte príslušne registrovanému EAR-zbernému dvoru alebo ho 
pošlite naspäť výrobcovi.
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používateľ dodržiavať príslušne platné zákonné predpisy v danej krajine. Starý 
prístroj odovzdajte príslušne registrovanému EAR-zbernému dvoru alebo ho 
pošlite naspäť výrobcovi.

Technický popis
MultiStim ECO generuje reprodukovateľné obdĺžnikové impulzy s frekvenciou 
1 Hz a úrovňovo nastaviteľný stimulačný prúd. Nastaviteľná oblasť impulzného 
prúdu predstavuje pri použití stimulačných katétrov a kanýl 0,2 mA do 2,0 mA. 

Pri aktívnom podávaní prúdových impulzov a uzatvorenom elektrickom okruhu 
pacienta svieti na vizuálnu kontrolu zelená LED-dióda vedľa stimulačného tla-
čidla a synchrónne k rytmu stimulácie sa na akustickú kontrolu rozozvučí krátky 
signálny tón, čo signalizuje, že pacientom prechádza stimulačný prúd.

Ak vedľa stimulačného tlačidla svieti zelená LED-dióda, buď nie je uzatvorený 
elektrický okruh pacienta alebo je v okruhu odpor > 12 kΩ, v týchto prípadoch 
nie je počuť žiadny zvukový signál, čiže pacientom neprechádza žiadny alebo 
len nízky stimulačný prúd. Ako viditeľný dôkaz dodatočne svieti vedľa symbolu 
"nerovná sa" (≠) žltá LED-dióda.

Technické údaje

Typ MultiStim ECO

Stupeň ochrany proti úderu 
elektrickým prúdom EN 60601-1

BF

Stupeň ochrany krytom IEC 
60529

IP54

Batéria 2 ks 1,5 V LR1 (N-size, LADY Battery)

Stimulačný prúd max. 2 mA

Rozsah odporu 0 Ω - 12 kΩ

Stimulačné napätie max. 24 V

Stimulačná frekvencia 1 Hz

Šírka stimulačného impulzu 0,1 ms

Prevádzkové podmienky Teplota:  10 °C do 30 °C

Vlhkosť vzduchu:  20 % – 65 %

Tlak vzduchu :  700 hPa do 1060 hPa
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Prepravné a skladovacie pod-
mienky

Teplota:  10 °C do 30 °C

Vlhkosť vzduchu:  20 % – 65 %

Tlak vzduchu:  700 hPa do 1060 hPa

Životnosť výrobku 2 roky

Pracovná plocha

Príslušné aktuálne nastavenie sa zobrazuje pomocou LED-diód.

Pri zapnutí MultiStim ECO sa stroj nastaví vždy do továrenských 
nastavení, tieto sú:

Sila stimulačného prúdu: 0,5 mA (zelená LED-dióda pod 0,5 mA 
svieti)

Hlasitosť: stredná (stredná zelená LED-dióda svieti nad systémom 
reproduktora)

Stimulácia: VYP (LED-dióda vedľa stimulačného tlačidla je vyp-
nutá)

Funkčné tlačidlá

Tlačidlo Funkcia

ZAP/VYP

Voľba hlasitosti (stredná · hlasná · tichá · stredná · hlasná 
· tichá · atď.)

Voľba sily stimulačného prúdu

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

Stimulácia ZAP / VYP (Pause)
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Symbol Označenie

Zobrazenie stavu batérie

Svieti zelená LED-dióda: Stav batérie v poriadku. Batérie sú 
funkčné, k dispozícii je potrebný výkon.

Bliká červená LED-dióda: Batérie sú príliš slabé, čo najskôr ich 
vymeňte.

Svieti červená LED-dióda: Batérie sú vybité, stimulátor sa viac 
nesmie používať. Okamžite vymeňte batérie, aby ste mohli stimu-
látor znova používať. 

Žltá LED-dióda nesvieti: okruh prúdu uzatvorený, zvolený prúd = 
východiskový prúd

Svieti žltá LED-dióda: Okruh prúdu nie je uzatvorený (napr. kanyla 
ešte nie je vsunutá, lepiaca elektróda nie je správne umiestnená, 
kábel nie je správne pripojený, príliš vysoký odpor v systéme atď.)

Varovný symbol!

Vypnutá LED-dióda: Žiadne varovanie, môžete používať stimulá-
tor. 

Svieti červená LED-dióda: Interná alebo externá chyba. V žiadnom 
prípade nesmiete prístroj používať. Zašlite MultiStim späť výrobcovi.

Prevádzka
Kontrola a uvedenie do prevádzky

 Prosím, dbaje na nasledovné: Prístroje s neobvykým a odlišným správaním nikdy 
nesmú byť uvedené do prevádzky. V tomto prípade sa, prosím, obráťte na zákaz-
nícky servis. Elektromedicínske prístroje sa smú otvoriť alebo ošetrovať iba výrob-
com alebo ním výslovne povereným miestom.

Pred každým uvedením prístroja do prevádzky vykonajte nasledujúce kontroly:

1. Prístroj zapnite stlačením tlačidla ZAP. Prístroj sa zapne a prepne sa do 
režimu PAUSE. Zobrazí sa továrenské nastavenie (stredná hlasitosť; sila 
prúdu 0,5 mA; stimulácia VYP). Ak po spustení bliká červená LED-dióda 
zobrazenia stavu batérie, mali by ste vymeniť batériu; ak LED-dióda stavu 
batérie trvalo svieti na červeno, musíte bezodkladne vymeniť batérie 
(dbajte na odsek Batérie). Ak stimulátor zaznamená nesprávnu funkciu, 
svieti červená varovná LED-dióda. Prístroj nie je pripravený na prevádzku a 
musí byť vrátený výrobcovi.
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tiStim ECO. Odstráňte ochrannú fóliu lepiacej elektródy a pripojte ju spolu 
so stimulátorom na vhodné miesto na pacienta. Pre optimálne obsluhova-
nie stimulátora odporúčame polohovanie v blízkosti miesta punkcie.

3. Ak preferujete použitie jednorazového prepojovacieho kábla, zasuňte žltý 
konektor predlžovacieho kábla do puzdra na spodnej strane stimulátora. 
Biely konektor predlžovacieho kábla spojte s káblom kanyly alebo upína-
cieho adaptéra katétra (iba pre stimulovateľné katétre). Ak nepoužívate 
prepojovací kábel, zasuňte konektor kábla kanyly priamo do na to urče-
ného otvoru na spodnej strane stimulátora.

4. Po pripojení všetkých komponentov a aktivácii stimulácie pri ešte nezapich-
nutej kanyle by mala vedľa symbolu ≠ svietiť iba zelená a žltá LED-dióda 
(otvorený okruh prúdu). V tom prípade môžete začať s používaním.

5. Ak sa kanylou dotknete povrchu kože, resp. urobíte punkciu, spustí sa na 
MultiStim ECO aktívne dávkovanie prúdových impulzov; môžete to rozpo-
znať opticky, rytmickým blikaním stimulačnej LED-diódy, ako aj akusticky.

Obsluha nervového stimulátora

Zapnutie/vypnutie

Pre zapnutie MultiStim ECO krátko stlačte symbol zapnutia/vyp-
nutia.

Pre vypnutie MultiStim ECO stlačte tlačidlo na cca. 2 sekundy.

Ak by ste stimulátor nevypli a nestlačili žiadne tlačidlo po dobu 30 
minút, vypne sa MultiStim ECO automaticky, aby šetril batériu. 

Voľba sily stimulačného prúdu

Štartovacia hodnota sily stimulačného prúdu je nastavená na 
0,5 mA. Ak chcete zvýšiť silu stimulačného prúdu, stlačte pravé 
(+), resp. pre zníženie sily stimulačného prúdu ľavé (-) výberové 
tlačidlo. 

Najvyššia (2,0 mA) a najnižšia (0,2 mA) sila stimulačného 
prúdu sú vždy príslušné koncové body, zníženie, resp. zvýšenie 
sily stimulačného prúdu nie jev kruhu možné vykonať. Z 
bezpečnostných dôvodov tak napr. pri nastavenej hodnote 0,2 
mA nie je možná priama voľba stlačením ľavého výberového 
tlačidla (-) na 2,0 mA. 
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Spustenie stimulácie/ Funkcia Pause

MultiStim ECO sa po zapnutí vždy nachádza v stave Pause. 
Môžete to spoznať tak, že LED-dióda vedľa stimulačného tlačidla 
nesvieti a nepočujete žiadny zvukový signál. Na spustenie stimu-
lácie stlačte stimulačné tlačidlo. Ak ho stlačíte ešte raz, vráti sa 
MultiStim ECO do stavu Pause.

Dôležité: V stave Pause môžete zmeniť silu stimulačného prúdu 
bez toho, aby boli na pacienta prenášané stimulačné impulzy.

Ak už je elektrický okruh pacienta po spustení stimulácie zatvor-
ený, bliká zelená LED-dióda, ktorá sa zhoduje s frekvenciou v 1 Hz 
rytme, súčasne môžete počuť zvukový signál v rovnakom rytme.

Ak je ešte elektrický okruh pacienta po spustení stimulácie otvor-
ený, svieti zelená stimulačná LED-dióda, nie je však počuť zvukový 
signál a rovnako svieti žltá LED-dióda vedľa symbolu "nerovná 
sa" (≠). Akonáhle je elektrický okruh zatvorený a pacient dostáva 
prúdové impulzy, zhasne žltá (≠) LED-dióda. Súčasne bliká zelená 
stimulačná LED-dióda a rozozvučí sa zvukový signál.

Nastavenie hlasitosti

Pri zapnutí MultiStim ECO je hlasitosť zvukového signálu nasta-
vená na strednej úrovni.

Hlasitosť môžete zmeniť stlačením tlačidla hlasitosti v okruhu 
(stredná · hlasná · tichá · stredná · hlasná · tichá · atď.). Nastavená 
hlasitosť bude zobrazená pomocou troch zelených LED-diód. 
Ľavá LED-dióda znamená tichá, pravá znamená hlasná. LED-
dióda zvolenej hlasitosti svieti nazeleno.

Ak počas prevádzky zasvieti žltá LED-dióda symbolu ≠ a stíchne varovný signál, 
nie je viac dosiahnutá nastavená sila prúdu. Môže sa tak stať v dôsledku nasle-
dujúcich príčin:

• nie je pripojený žiadny, alebo poškodený stimulačný kábel,
• elektródy nie sú, alebo sú nesprávne pripojené,
• elektrický odpor pacientovho tkaniva je príliš vysoký.

Aktívna stimulácia sa môže skončiť pomocou tlačidla vypnutia/zapnutia (stlačte 
ho minimálne na cca. 2 sekundy).
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Pravidelne kontrolujte batérie, či sú riadne nabité. Ako pomoc Vám slúži zobra-
zenie stavu batérie. Ak svieti na zeleno, je stav nabitia batérií v poriadku. Ak 
začne blikať na červeno, mali by ste batérie čo možno najrýchlejšie vymeniť, aby 
ste naďalej zabezpečili spoľahlivú stimuláciu. Ak by už zobrazenie batérie svietilo 
na červeno, nie je možná žiadna ďalšia stimulácia, MultiStim ECO môžete opäť 
používať iba ak okamžite vymeníte batérie.

Ak nepoužívate MultiStim ECO dlhšiu dobu, musíte vybrať batérie z prístroja, 
aby ste zabránili vytečeniu.

Výmena batérii
Priehradka na batérie sa nachádza na zadnej strane prístroja MultiStim ECO. 
Otvoríte ho tak, že pomocou vhodného nástroja otvoríte skrutku na priehradke 
batérií. Vymeňte batérie.

Vždy vymieňajte obe batérie a používajte iba nové.
Pri vkladaní batérií bezpodmienečne dbajte na ich správne centrovanie.

Používajte výlučne alkalické mangánové batérie (Alkaline) (napr. Varta 
L R 1 / 4001 / LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).

 Po každej výmene batérií príjmite opatrenia na kontrolu a uvedenie do pre-
vádzky na zabezpečenie toho, že MultiStim ECO je naďalej funkčný.
Pozor: Pri vytečenej batérii sa MultiStim ECO nesmie z bezpečnostných dôvo-
dov používať.

Čistenie a dezinfekcia
Pre čistenie a dezinfekciu prístroja používajte iba jemnú navlhčenú utierku. 
Obzvlášť vhodné sú voda, mydlový roztok a denaturovaný lieh. Dbajte na to, 
aby sa do prístroja nedostala žiadna vlhkosť. Na dezinfekciu môžete použiť lieh 
alebo bežný dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

Pozor: Nasledujce prostriedky nesmiete na čistenie používať: Trichlóretylén, 
Acetón, Butanón, Metanol, dusikaté riedidlá

Údržba a bezpečnostné kontroly
Pred každým použitím skontrolujte prístroj na jeho riadny stav. Chybný prístroj 
nesmiete prevádzkovať. Opravy elektromedicínských prístrojoch smie realizovať 
iba výrobca alebo ním výslovne poverené miesto. K objednávke na opravu pri-
ložte detailný popis chyby.

Bezpečnostné kontroly
Bezpečnostné kontroly nie sú potrebné.
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Stimulácia sa pri všetkých priebehoch signálov vykonáva pomocou jednofázo-
vých záporných obdĺžnikových impulzov. Elektrická energia sa odovzdáva iba 
pre dobu trvania stimulačného impulzu. 

 Forma stimulačných impulzov: Obdĺžnikový impulz 
Stimulačná frekvencia: 1Hz 
Šírka stimulačných impulzov: 0,1 ms

Elektromagnetická znášanlivosť (EMV)
MultiStim ECO vyhovuje norme pre elektromagnetickú znášanlivosť (EMV) 
EN 60601-1-2:2007.

Skúšky elektromagnetickej znášanlivosti vykonal:

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

Smernice a vyhlásenia výrobcu - Elektromagnetické rušivé vyžarovanie 
(podľa EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabuľka 1)

MultiStim ECO je určený pre prevádzku v elektromagnetickom prostredí, ktoré 
je uvedené nižšie. Zákazník alebo používateľ prístroja MultiStim ECO by mal 
zabezpečiť, aby bol prevádzkovaný v takom prostredí.

Meranie rušivého 
vyžarovania

Zhoda Elektromagnetické prostredie 
- Smernica

Vysokofrekvenčné 
vyžarovanie podľa CISPR* 
11

Skupina 1 MultiStim ECO používa 
vysokofrekvenčnú energiu 
výlučne pre svoje interné funkcie. 
Vysokofrekvenčné vyžarovanie je 
preto veľmi malé a je nepravde-
podobné, že by rušilo susedné 
prístroje.
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Vysokofrekvenčné 
vyžarovanie podľa CISPR* 
11

Trieda B MultiStim ECO je určený pre 
použitie v iných zariadeniach, ako 
obytných a podobných, ktoré sú 
priamo napojené na verejnú sieť, 
ktorá dodáva energiu budovám 
určeným na obytné účely.

Vyžarovanie harmo-
nických oscilácií 
podľa IEC 61000-3-2

Neaplikovateľné

Vyžarovanie kolísania 
napätia/ Flicker podľa  
IEC 61000-3-3

Neaplikovateľné

Smernice a vyhlásenia výrobcu - Elektromagnetická odolnosť proti 
rušeniu (podľa EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabuľka 2)

MultiStim ECO je určený pre prevádzku v elektromagnetickom prostredí, ktoré 
je uvedené nižšie. Zákazník alebo používateľ prístroja MultiStim ECO by mal 
zabezpečiť, aby bol prevádzkovaný v takom prostredí.

Kontrola 
odolnosti voči 
rušeniu

IEC 60601- 
Skúška hladiny

Úroveň súladu Elektromagne-
tické prostredie 
- Smernice

Výboj statickej 
elektriny (ESD) 
podľa IEC 61000 
- 4 - 2

± 6 kV kontaktný 
výboj

± 8 kV vzdušný 
výboj

± 6 kV kontaktný 
výboj

± 8 kV vzdušný 
výboj

Podlaha by mala 
byť z dreva alebo 
betónu alebo 
s keramickými 
dlaždicami. Ak 
je podlaha zo 
s y n t e t i c k ý c h 
materiálov, musí 
relatívna vlhkosť 
p r e d s t a v o v a ť 
minimálne 30 %.

Rýchle 
prechodné elek-
trické poruchy/
zhluky podľa 
IEC 61000-4-4

± 2 kV pre sieťové 
vedenie

± 1 kV pre vstupné a 
výstupné vedenia

Neaplikovateľné Neaplikovateľné
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Prúdové napä-
tia/nárazy  
IEC 61000-4-5

± 1 kV napätie 
vonkajší vodič-
vonkajší vodič

± 2 kV napätie 
vonkajší vodič-
uzemnenie

Neaplikovateľné Neaplikovateľné

Poklesy napätia, 
krátkodobé 
prerušenia a 
poklesy napá-
jacieho napätia 
podľa IEC 
61000 - 4 - 11

< 5 % Ur

(>95 % pokles Ur) 
pre ½ periódu

40 % Ur

(60 % pokles Ur) pre 
5 periód

70 % Ur

(30 % pokles Ur) pre 
25 periód

< 5 % Ur

(>95 % pokles Ur) 
na 5 s

Neaplikovateľné Neaplikovateľné

Megnetické 
pole pri napá-
jacej frekvencii 
(50/60 Hz) 
podľa 
IEC 61000-4-8

3 A/m Neaplikovateľné Neaplikovateľné

Ur je sieťové striedavé napätie pred použitím skúšky úrovne
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Smernice a vyhlásenia výrobcu - Elektromagnetická odolnosť proti 
rušeniu (podľa EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabuľka 4)

MultiStim ECO je určený pre prevádzku v elektromagnetickom prostredí, ktoré je uve-
dené nižšie. Zákazník alebo používateľ prístroja MultiStim ECO by mal zabezpečiť, aby 
bol prevádzkovaný v taktomto prostredí.

Kontrola odolnosti 
voči rušeniu

IEC 60601- 
Skúška 
úrovne

Úroveň súladu Elektromagnetické 
prostredie - Smer-
nice

Vodivé 
vysokofrekvenčné 
poruchové veličiny 
podľa IEC 61000-4-6

3  V efektívna 
hodnota

150  kHz do 
80  MHz v 
rámci pásem 
ISMa

Neaplikovateľné Prenosné a mobilné 
rádiové prístroje by 
sa nemali používať v 
menšej vzdialenosti 
od MultiStim ECO 
vrátane vodičov, 
ako je odporúčaná 
ochranná vzdialenosť 
vypočítaná podľa rov-
nice platnej pre frek-
venciu vysielača.

O d p o r ú č a n á 
ochranná vzdialenosť:

d = 3,5/U1√P pre 
150 kHz do 80 MHz 

d = 12/U1√P pre 
80 MHz do 800 MHz 

d = 23/U1√P pre 
800 MHz do 2,5 GHz

P je maximálny meno-
vitý výkon vysielača 
vo wattoch (W) podľa 
údajov výrobcu 
vysielača a d je 
odporúčaná ochranná 
vzdialenosť v metroch 
(m)b.

10  V efektívna 
hodnota

150  kHz do 
80  Mhz v 
rámci pásem 
ISMa

Neaplikovateľné
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Vyžarované 
vysokofrekvenčné 
poruchové veličiny 
podľa IEC 61000-4-3

3V/m

80  MHz do 
2,5 GHz

3V/m   Sila poľa sta-
tického rádio-
vého vysielača 
by mala byť 
pri všetkých 
frekvenci-
ách podľa 
kontroly na 
mieste nižšia 
ako úroveň 
súladu. V 
okolí príst-
rojov, ktoré 
sú označené 
nasledovne, 
je rušenie 
možné:

Poznámka 1 Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.

Poznámka 2 Smernice nemusia byť aplikovateľné vo všetkých prípa-
doch. Šírenie elektromagnetických veličín je ovplyvnené 
absorbciou a odrazom budov, predmetov a ľudí.

a) Frekvenčné pásma ISM (pre priemyselné, vedecké a medicínske použitie) 
medzi 150 kHz a 80MHz sú 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 
MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz a 40,66 MHz do 40,70 MHz.

b) Úrovne súladu vo frekvenčných pásmach ISM medzi 150 kHz a 80 MHz 
a vo frekvenčnom rozsahu 80 MHz a 2,5 GHz sú určené na to, aby znižovali 
pravdepodobnosť rušenia mobilnými/prenosnými komunikačnými zariade-
niami, keď budú neúmyselné privedené do blízkosti pacienta. Z tohto dôvodu 
sa pri výpočte odporúčaných ochranných vzdialeností týchto frekvenčných 
rozsahov uplatní dodatočný faktor 10/3.
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c) Sila poľa stacionárnych vysielačov, ako napr. základných staníc mobilných 
telefónov a mobilných vysielačiek, amatérskych vysielačiek, AM- a FM- rádio-
vých a televíznych vysielačov nemôže byť teoreticky predvídateľná. Na ziste-
nie elektromagnetického prostredia týkajúceho sa stacionárnych vysielačov, 
by ste mali zvážiť štúdiu daného miesta. Ak nameraná intenzita poľa v mieste, 
kde sa používa MultiStim ECO, prekročí vyššie uvedené úrovne súladu, mal 
by sa MultiStim ECO sledovať na účely preukázania správnej funkcie. Ak 
zistíte nezvyčajné výkonnostné správanie, môžu byť nevyhnutné dodatočné 
opatrenia, ako napr. zmenené centrovanie alebo zmena umiestnenia Multi-
Stim ECO.

d) Ponad frekvenčný rozsah 150 kHz do 80 MHz by mala byť sila poľa nižšia 
ako 10 V/m

Doplnenie 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 = I ×  twI 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

Všeobecné upozornenia
Výrobky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Aplikačná časť typ BF

 Zlikvidujte všetky komponenty a materiály ekologickým spôsobom a roztrie-
dené podľa jednotlivých druhov odpadu alebo ich odovzdajte na recykláciu. Ak 
zdravotnícky výrobok viac nepoužívate, musíte ho zlikvidovať v súlade s prísluš-
nými národnými environmentálnymi predpismi.
 Všetky závažné incidenty, ktoré sa vyskytli pri používaní výrobku, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Výrobca Dodržiavajte návod na použitie

Číslo výrobku Rx only Vyžaduje sa lekársky predpis (Výro-
bok smie používať iba kvalifikovaný 
zdravotnícky personál v súlade 
s účelom určenia.)

Ak je balenie poškodené, výrobok 
nepoužívajte

Skladujte na suchom mieste Nelikvidujte spolu s domovým 
odpadom

Vlhkosť vzduchu, obmedzenie Inštrukcia

Pozor Upozornenie, informácia
Ochrana pred zásahom elektrickým 
prúdom, typ BF Výrobok spĺňa platné požiadavky 

ustanovené v harmonizačných 
právnych predpisoch Spoločenstva 
a monitoruje ho notifikovaný 
orgán

Dátum výroby

Kód šarže

Nesterilné Dodržte návod (SO 7010-M002)

Chráňte pred slnečným žiarením Počet kusov

Obmedzenie teploty Preklad

Tlak vzduchu, obmedzenie Medicínsky výrobok
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