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Navodila za uporabo
Posebno obvestilo

Pozorno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo! 
Rx only Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi navo-

dili za uporabo.

Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta. 
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da upošte-
vate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. Odločitev 
glede kombinirane uporabe pripomočkov različnih proizvajalcev (ki ne predsta-
vljajo enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Pripomočka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na 
nepopolnost ali poškodovanost.

Opis izdelka/združljivost/pripomočki

 MultStim ECO je predviden izključno za uporabo z izdelki družbe PAJUNK® 
GmbH Medizintechnologie (npr. s kanilami UniPlex, SonoPlex). Samo s temi 
izdelki je mogoče zagotoviti varno in uspešno delovanje.

MultiStim ECO je dobavljen z naslednjo osnovno opremo:

• stimulator živcev MultiStim ECO
• dve 1,5-V N-bateriji (LR1, LADY, N-velikost)
• navodila za uporabo/tehnični opis
• kovček za shranjevanje naprave MultiStim ECO

Napravo MultiStim ECO lahko povežete s kablom, ki se nahaja na kanili, ali vme-
snim kablom za enkratno uporabo (kot podaljšek ali za uporabo stimulacijskega 
katetra):

Poleg tega lahko pripomoček PlugX povežete z napravo MultiStim ECO, ki omo-
goča uporabo naprave MultiStim ECO kot ročne naprave. Za PlugX so na voljo 
posebna navodila za uporabo.
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Oznaka Št. artikla

MultiStim ECO s kovčkom za napravo 1151-94-50

Vmesni kabel za enkratno uporabo za priključitev  
stimulacijskih kanil ali katetrov, sterilen 01151-861Q

Ročni adapter PlugX 1151-94-21

Kanile/kompleti SonoPlex LUER
001185-xx

001187-xx

Kanile/kompleti SonoPlex Surety®
001186-xx

001189-xx

Vse kanile/kompleti katetrov družbe PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, ki 
se uporabljajo za periferno regionalno anestezijo/blokade živcev pri stimu-
laciji živcev.

Skladnost z naslednjimi standardi:

EN 60601-1; 14971:2000; EN 60601-2-10; EN 60601-1-2; UL 60601; Direktiva 
93/42/ES; EN 62366:2008; EN 60529:2014; ISO 15233-1:2012

Namenska uporaba
MultiStim ECO je namenjen opredelitvi ter lokalizaciji perifernih živcev in živčnih 
vlaken npr. za regionalno anestezijo (diagnostična, interoperativna in terapev-
tska blokada). 

Indikacije
Periferna regionalna anestezija/blokade živcev

Kontraindikacije
Ni kontraindikacij, značilnih za izdelek.

Obstajajo specifične kontraindikacije za določene tehnike blokad. Te je treba 
pretehtati glede na uporabnika v skladu s stanjem tehnike in po analizi tveganj 
in koristi, ki se izvede za posameznega bolnika.

Splošne indikacije za periferne blokade živcev so:

• Okužba v predelu mesta punkcije
• Izražene motnje strjevanja krvi
• Pacientova odklonitev
• Nevrološke pomanjkljivosti
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Tipični zapleti pri perifernih blokadah živcev so:

• Toksične reakcije (sredstvo za injiciranje)
• Poznejše nevrološke poškodbe

Poleg tega obstajajo specifični zapleti pri določenih tehnikah blokad. Te je treba 
upoštevati v skladu s stanjem tehnike.

Opozorila in varnostni napotki
Priključno vtičnico stimulacijske kanile povežite izključno z ustreznim ujemajo-
čim se vtičem stimulatorja živcev. Če uporabljate vmesni kabel, morate prav 
tako obvezno paziti, da je pravilno povezan!

Povezavo pritisnega gumba na zadnji strani naprave lahko priključite samo na 
lepilno elektrodo. Ti vtiči/povezave ne smejo nikakor priti v stik z deli pod nape-
tostjo (npr. vtičnicami) ali kovinskimi predmeti!

Stimulacija ne sme potekati prek glave, oči, ust ali srca.

Da bi preprečili eksplozijo plina zaradi plinov za anestezijo ali vnetje gorljivih 
tekočin, naprave MultiStim ECO ne smete uporabljati v potencialno eksplozivni 
atmosferi.

Da bi preprečili nenamerne poškodbe bolnika, morajo biti vse priključene 
naprave v okolici bolnika v skladu z veljavnimi predpisi. Vse naprave in pri-
pomočki morajo ustrezati določilom EN 60601-1, EN 60601-1-1 in veljavnim 
podstandardom.

Upoštevajte, da se v določenih okoliščinah tudi ob upoštevanju vseh pravil za 
posamezne naprave v najbolj neugodnem primeru vsi uhajajoči toki oz. pomo-
žni tokovi za bolnika seštejejo, s čimer bolnika ogrožajo nedopustno visoke vred-
nosti. Vnaprej preverite tudi, ali ob povezovanju naprav v določenih okoliščinah 
nastane prekoračitev dopustnih mejnih vrednosti. Nestrokovno povezovanje 
naprav in pripomočkov (sistemska povezava) lahko povzroči življenjsko nevarne 
poškodbe bolnika.

Bolnik ne sme priti v stik s kovinskimi predmeti, ki so ozemljeni ali imajo ele-
ktrično prevodno povezavo z drugimi napravami oz. omogočajo kapacitivno 
sklopitev. Iz tega razloga priporočamo uporabo zadostno izolirane, antistatične 
podlage na operacijski mizi.

 Naprave MultiStim ECO nikakor ni dovoljeno uporabljati z drugimi instrumenti 
in pripomočki kot tistimi, ki jih je odobril, priložil ali priporočil proizvajalec. 
Samo pripomočki PAJUNK® so tehnično preverjeni glede elektromagnetne zdru-
žljivosti. Pripomočki drugih proizvajalcev lahko močno okrnijo lastnosti 
naprave in sistemske lastnosti ter povzročijo trajne poškodbe bolnika, uporab-
nika ali naprave.
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ugasneta garancija in jamstvo proizvajalca, poleg tega je ogrožena varnost 
bolnika.

Pri sočasni uporabi visokofrekvenčnih kirurških naprav je prisotna akutna nevar-
nost opeklin na priključkih naprave MultiStim ECO, na priključnem kablu, konici 
kanile in lepilni elektrodi. Zato je nujno potrebno, da pred uporabo visokofre-
kvenčnih kirurških naprav sprostite vse priključke naprave MultiStim ECO in 
odstranite stimulacijsko kanilo iz tkiva.

Naprave MultiStim ECO ne uporabljajte pri bolnikih z vsajenimi električnimi 
napravami (npr. srčnimi spodbujevalniki), ne da bi se pred tem ustrezno pos-
vetovali s strokovnjakom. Morebitne motnje vsajenih naprav zaradi stimulacij-
skega toka lahko predstavljajo nevarnost za bolnika. 

Namestitev elektrod v bližini toraksa (prsni koš, srce) lahko zviša tveganje atrijske 
fibrilacije.

Pazite na položaj kovinskih vsadkov v tkivu (npr. ploščic ali kablov elektrod). 
Lahko dovajajo stimulacijske signale v druge predele, kjer lahko povzročijo ško-
dljive učinke.

Za preprečevanje, da bi slaba povezanost lepilne elektrode povzročila nepra-
vilno namestitev stimulacijske kanile, zagotovite, da ima lepilna elektroda dovolj 
trden kontakt z nižjo impedanco tkiva.

MultiStim ECO uporabljajte samo z originalnimi pripomočki (s CE-oznako) 
družbe PAJUNK®.

Dinamična električna in dinamična magnetna motilna polja lahko povzro-
čijo medsebojne učinke med napravo in sistemom. Ovirajo lahko meritve 
dejanskega stimulacijskega toka in v izrednih primerih privedejo do nepravil-
nega prikaza in tudi do varnostnega izklopa stimulacije (glejte poglavje »Elek-
tromagnetna združljivost«.

Napravo MultiStim ECO redno pregledujte v skladu z zahtevami v teh navodilih 
za uporabo. Da bi preprečili nepravilno delovanje naprave MultiStim ECO, pred 
posegom preverite vse funkcije in se prepričajte, da so pripomočki primerni za 
uporabo. Uporabljeni pripomočki morajo ustrezati varnostnem razredu tipa BF.

Pred in med uporabo morajo biti naprava, priključni kabli in njihovi vtiči povsem 
čisti in suhi. Vlaga in zamazanost vplivata na delovanje stimulatorja živcev in na 
rezultat stimulacije.

Počasi in nadzorovano potiskajte kanilo naprej. Morebitne upore v tkivu posku-
site premagati le z največjo skrbnostjo in pazljivostjo.

Aktivno stimulacijo lahko kadar koli prekinete s pritiskom na stikalo naprave ON/
OFF (vklop/izklop) ali z ročno odstranitvijo kanile s stimulatorja.

Pri odstranjevanju naprave MultiStim ECO in navedenih pripomočkov mora 
uporabnik upoštevati veljavne državne določbe. Odsluženo napravo odvrzite 
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 Pri odstranjevanju naprave MultiStim ECO in navedenih pripomočkov mora 
uporabnik upoštevati veljavne državne določbe. Odsluženo napravo odvrzite v 
ustrezen registrirani zbiralnik za elektične naprave ali jo pošljite nazaj proizva-
jalcu.

Tehnični opis
MultiStim ECO generira ponovljive pravokotne impulze s frekvenco 1 Hz in sto-
penjsko nastavljivim stimulacijskim tokom. Nastavitveno območje impulznega 
toka znaša pri uporabi stimulacijskih kanil in katetrov 0,2 mA do 2,0 mA.

Pri aktivnem oddajanju impulzov toka in zaprtem tokokrogu bolnika utripa 
zelena LED poleg stimulacijske tipke za optični nadzor in kratek signalni ton se 
zasliši sinhrono s stimulacijskim ritmom za zvočni nadzor, tj. stimulacijski tok 
teče skozi bolnika.

Če sveti zelena LED poleg stimulacijske tipke, tokokrog bolnika ni zaprt ali je 
prisoten upor > 12k Ω in v teh dveh primerih ni slišati zvočnega signala, tj. skozi 
bolnika ne teče stimulacijski tok ali pa skozi njega teče le zelo majhen stimula-
cijski tok. Kot optični znak zasveti dodatno rumena LED poleg neenačaja (≠).

Tehnični podatki

Tip MultiStim ECO

Stopnja zaščite pred električnim 
udarom EN 60601-1

BF

Stopnja zaščite IEC 60529 IP54

Baterija Dve 1,5-V LR1-bateriji (N-velikost, baterija 
LADY)

Stimulacijski tok maks. 2 mA

Območje upora 0 Ω–12 kΩ

Stimulacijska napetost maks. 24 V

Stimulacijska frekvenca 1 Hz

Širina stimulacijskega impulza 0,1 ms

Obratovalni pogoji Temperatura:  10 °C do 30 °C

Zračna vlažnost:  20 %–65 %

Zračni tlak:  700 hPa do 1060 hPa
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Transportni pogoji in pogoji 
shranjevanja

Temperatura:  10 °C do 30 °C

Zračna vlažnost:  20 %–65 %

Zračni tlak:  700 hPa do 1060 hPa

Življenjska doba izdelka 2 leti

Uporabniška površina

Trenutno aktualna nastavitev je prikazana z diodami LED.

Pri vklopu naprave MultiStim ECO so nastavitve vedno nastavljene 
na tovarniško nastavitev, in sicer:

Jakost stimulacijskega toka: 0,5 mA (zelena LED sveti pod 0,5 mA)

Glasnost: srednje glasno (sveti srednja zelena LED nad simbolom 
zvočnika)

Stimulacija: IZKLOP (dioda LED poleg stimulacijske tipke je izklo-
pljena)

Funkcijske tipke

Tipka Delovanje

VKLOP/IZKLOP

Izbira glasnosti (srednje glasno · glasno · tiho · srednje 
glasno · glasno · tiho · itd.)

Izbira jakosti stimulacijskega toka

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

Stimulacija VKLOP/IZKLOP (Premor)
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Simbol Pomen

Prikaz stanja baterije

Zelena LED sveti: Stanje baterije je v redu. Bateriji delujeta, pot-
rebna zmogljivost je na razpolago.

Rdeča LED utripa: Bateriji sta zelo šibki, čim prej zamenjajte bateriji.

Rdeča LED sveti: Bateriji sta izpraznjeni, stimulatorja ni več mogoče 
uporabljati. Nemudoma zamenjajte bateriji, da bi lahko ponovno 
uporabljali stimulator. 

Rumena LED je ugasnjena: Tokokrog je zaprt, izbrani tok = izhodni 
tok.

Rumena LED sveti: Tokokrog ni zaprt (npr. kanila še ni izvedla 
vboda, lepilna elektroda ni pravilno nameščena, kabel ni pravilno 
povezan, prisoten je prevelik upor v sistemu itd.)

Opozorilni simbol!

LED je izklopljena: Ni opozorila, lahko uporabljate stimulator. 

Rdeča LED sveti: Prisotna je notranja ali zunanja napaka. Naprave 
nikakor ne smete in ne morete uporabljati. Napravo MultiStim 
pošljite nazaj proizvajalcu.

Obratovanje
Nadzor in zagon

 Upoštevajte: Naprav z nepredvidenim obnašanjem ne smete zagnati. V tem pri-
meru kontaktirajte službo za pomoč strankam. Elektromedicinske naprave sme 
odpirati oz. servisirati samo proizvajalec ali mesto, ki ga je proizvajalec izrecno 
pooblastil.

Pred vsakim zagonom naprave izvedite naslednje preglede:

1. Pritisnite tipko za vklop, da vklopite napravo. Naprava se vklopi in preklopi 
v način PAUSE (Premor). Prikažejo se tovarniške nastavitve (srednja glas-
nost; jakost toka 0,5 mA; stimulacija izklopljena). Če po vklopu začne 
utripati rdeča LED prikaza stanja baterije, zamenjajte bateriji; če rdeča LED 
prikaza stanja baterije stalno sveti, morate nemudoma zamenjati bateriji 
(upoštevajte poglavje »Baterije«). Če stimulator prepozna napako v delova-
nju, se prižge rdeča opozorilna LED. Naprava ni pripravljena na obratova-
nje in jo je treba poslati nazaj proizvajalcu.
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MultiStim ECO. Odstranite zaščitno folijo lepilne elektrode in jo skupaj 
s stimulatorjem namestite na ustrezno mesto na bolniku. Za optimalno 
upravljanje stimulatorja priporočamo namestitev v bližini mesta punkcije.

3. Če raje uporabljate vmesni kabel za enkratno uporabo, priključite rumeni 
vtič podaljševalnega kabla v kontaktno vtičnico na spodnji strani sti-
mulatorja. Povežite beli vtič podaljševalnega kabla s kablom kanile in 
napenjalnim adapterjem katetra (samo pri stimulacijskih katetrih). Če ne 
uporabljate vmesnega kabla, vtaknite vtič kabla kanile neposredno v za to 
predvideno odprtino na spodnji strani stimulatorja.

4. Po priključitvi vseh sestavnih delov in aktiviranju stimulacije pri še ne vbo-
deni kanili bi morale svetiti le zelene LED in rumena LED poleg simbola ≠ 
(odprt tokokrog). Če je to izpolnjeno, lahko začnete z uporabo.

5. Ko se s kanilo dotaknete površine kože oz. kožo punktirate, začne naprava 
MultiStim ECO aktivno oddajati tokovne impulze, kar lahko zaznate 
optično z ritmičnim utripanjem stimulacijske LED in tudi zvočno.

Upravljanje stimulatorja živcev

Vklop/izklop

Za vklop naprave MultiStim ECO zadošča kratek pritisk s tipko na 
simbol za vklop/izklop.

Za izklop naprave MultiStim ECO držite tipko pritisnjeno ca. 
2 sekundi.

Če stimulatorja ne izklopite in 30  minut ne pritisnete nobene 
tipke, se MultiStim ECO samodejno izklopi, s čimer se ohrani 
dolga življenjska doba baterije. 

Izbor jakosti stimulacijskega toka

Kot začetna vrednost je prednastavljena jakost stimulacijskega 
toka 0,5 mA. Če želite povečati jakost stimulacijskega toka, pritis-
nite desno izbirno tipko (+), za zmanjšanje jakosti toka pa pritis-
nite levo izbirno tipko (-). 

Največja (2,0 mA) in najmanjša (0,2 mA) jakost stimulacijskega 
toka sta končni točki, zmanjšanje oz. povečanje jakosti stimula-
cijskega toka se ne more izvesti v krogu. Zato iz varnostnih raz-
logov npr. pri nastavljeni vrednosti 0,2 mA, ni možen neposredni 
izbor s pritiskom leve izbirne tipke (-) na 2,0 mA. 
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Zagon stimulacije/funkcija Pause (Premor)

MultiStim ECO je po vklopu vedno v stanju Pause (Premor). To 
lahko prepoznate tako, da LED poleg stimulacijske tipke ne sveti 
in da ne slišite zvočnega signala. Pritisnite tipko za stimulacijo, da 
začnete stimulacijo. Če to tipko ponovno pritisnete, se MultiStim 
ECO vrne v stanje Pause (Premor).

Pomembno: V načinu PAUSE (Premor) lahko spreminjate jakost 
stimulacijskega toka, ne da bi se bolniku dovajali stimulacijski 
impulzi.

Če je tokokrog bolnika po začetku stimulacije že zaprt, utripa 
zelena stimulacijska LED v skladu s frekvenco v ritmu 1 Hz, hkrati 
lahko slišite zvočni signal v enakem ritmu.

Če je tokokrog bolnika po začetku stimulacije še vedno odprt, 
sveti zelena stimulacijska LED, zvočni signal izostane in rumena 
LED poleg neenačaja (≠) prav tako sveti. Ko se tokokrog zapre 
in se tokovni impulzi dovajajo bolniku, rumena ≠ LED ugasne. 
Hkrati utripa zelena stimulacijska LED in zasliši se zvočni signal.

Nastavitev glasnosti

Pri vklopu MultiStim ECO je glasnost zvočnega signala nastavl-
jena na srednjo stopnjo.

Glasnost lahko v krogu spreminjate s pritiskanjem na tipko za 
glasnost (srednje glasno → glasno → tiho → srednje glasno → 
glasno → tiho itd.). Nastavljeno glasnost prikazujejo tri zelene 
LED v zgornjem delu. Leva LED označuje tiho, desna glasno. LED 
izbrane glasnosti sveti zeleno.

Če med obratovanjem zasveti rumena LED simbola ≠ in zvočni signal ugasne, 
nastavljena jakost toka ni več dosežena. To je lahko posledica naslednjih vzrokov 
napake:

• • kabel ni priključen ali pa je priključen poškodovan stimulacijski kabel;
• • elektrode niso priključene ali niso pravilno priključene;
• • električni upor tkiva bolnika je previsok.

Aktivno stimulacijo lahko zaključite tudi s tipko za vklop/izklop (tipko držite pri-
tisnjeno najmanj 2 sekundi).
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Baterije redno pregledujte, ali so ustrezno napolnjene. Kot pomoč vam služi 
prikaz stanja baterije. Če ta sveti zeleno, je stanje napolnjenosti baterij v redu. 
Ko začne utripati rdeče, morate baterije čim prej zamenjati, da še naprej zagoto-
vite zanesljivo stimulacijo. Če prikaz stanja baterije že sveti rdeče, ni več možna 
nadaljnja stimulacija, napravo MultiStim ECO pa lahko ponovno uporabljate 
samo, če takoj zamenjate baterije.

Če naprave MultiStim ECO dalj časa ne boste uporabljali, morate bateriji odstra-
niti iz naprave, da preprečite razlitje.

Zamenjava baterij
Predalček za baterije je na zadnji strani naprave MultiStim ECO. Odprite predal-
ček, tako da z ustreznim orodjem odvijete vijak predalčka baterije. Zamenjajte 
bateriji.

Vedno zamenjajte obe bateriji in uporabite le nove baterije.

Pri vstavljanju novih baterij obvezno pazite na pravilno usmerjenost baterij.

Uporabljajte izključno alkalne manganske baterije (Alkaline) (npr. Varta 
LR1/4001/LADY/N; Duracell LR1/LADY/N; Energizer LR1/LADY/N).
 Po vsaki zamenjavi baterij izvedite ukrepe za nadzor in zagon, s čimer zagoto-
vite, da naprava MultiStim ECO še naprej pravilno deluje.
Pozor: Če se baterija razlije, naprave MultiStim ECO iz varnostnih razlogov ne 
smete uporabljati dalje.

Čiščenje in razkuževanje
Za čiščenje in razkuževanje naprave uporabljajte le mehke, navlažene krpe. Za to 
so posebej primerni voda, milnica in denaturirani špirit. Pazite, da v napravo ne 
zaide vlaga. Za razkuževanje lahko uporabite špirit ali komercialna dezinfekcijska 
sredstva na alkoholni osnovi.

Pozor: Za čiščenje ne smete uporabljati naslednjih sredstev: trikloretilen, 
aceton, butanon, metanol, nitro razredčilo.

Vzdrževanje in varnostno preverjanje
Pred vsako uporabo preverite, ali naprava pravilno deluje. Poškodovane naprave 
ne smete uporabljati. Popravila elektromedicinskih naprav sme izvajati samo 
proizvajalec ali center, ki ga je proizvajalec izrecno pooblastil. Nalogu za popra-
vilo priložite podroben opis napake.

Varnostno preverjanje
Varnostno preverjanje ni potrebno.
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Stimulacija se pri vseh potekih signalov izvaja z monofaznimi, negativnimi pra-
vokotnimi impulzi. Električna energija se oddaja le toliko časa, dokler traja sti-
mulacijski impulz. 

 Oblika stimulacijskega impulza: pravokotni impulz 
Stimulacijska frekvenca: 1 Hz 
Širina stimulacijskega impulza: 0,1 ms

Elektromagnetna združljivost (EMZ)
MultiStim ECO je v skladu s standardom elektromagnetne združljivosti (EMZ) 
EN 60601-1-2:2007.

Preskuse elektromagnetne združljivosti je izvedlo podjetje:

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

Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetne motnje (v skladu z EN 
60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabela 1)

MultiStim ECO je namenjen obratovanju v spodaj navedenih elektromagnetnih 
okoljih. Kupec ali uporabnik naprave MultiStim ECO mora zagotoviti, da nap-
ravo uporablja v tovrstnem okolju.

Merjenje oddajanja 
motenj

Skladnost Elektromagnetno okolje – 
smernica

Visokofrekvenčno odda-
janje v skladu s CISPR 11

Skupina 1 MultiStim ECO uporablja 
visokofrekvenčno energijo 
izključno za svoje interno delo-
vanje. Njegovo visokofrekvenčno 
oddajanje je zato zelo nizko in ni 
verjetno, da bi to motilo sosednje 
elektronske naprave.
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Visokofrekvenčno odda-
janje v skladu s CISPR 11

Razred B MultiStim ECO je namenjen za 
uporabo v drugih objektih kot v 
bivalnem okolju in podobnem, 
ki so neposredno priključeni 
na javno elektrodistribucijsko 
omrežje, ki oskrbuje tudi stavbe 
za stanovanjske namene.

Oddajanje harmoničnih 
nihanj  
v skladu z IEC 61000-3-2

Se ne uporablja

Oddajanje nihanj nape-
tosti/flikerja v skladu z 
 IEC 61000-3-3

Se ne uporablja

Smernice in izjava proizvajalca – odpornost na elektromagnetne motnje 
(v skladu z EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabela 2)

MultiStim ECO je namenjen obratovanju v spodaj navedenih elektromagnetnih 
okoljih. Kupec ali uporabnik naprave MultiStim ECO mora zagotoviti, da nap-
ravo uporablja v tovrstnem okolju.

Preverjanje 
odpornosti na 
motnje

Testna raven 
 IEC 60601

Raven sklad-
nosti

Elektromagnetno okolje 
– smernice

Elektrostatična 
razelektritev 
(ESR) v skladu z 
IEC 61000-4-2

± 6 kV prazn-
jenje kontaktov

± 8 kV prazn-
jenje zraka

± 6 kV prazn-
jenje kontak-
tov

± 8 kV prazn-
jenje zraka

Tla morajo biti iz lesa ali 
betona ali obložena s 
keramičnimi ploščicami. Če 
so tla iz sintetičnih mate-
rialov, mora biti relativna 
zračna vlažnost najmanj 
30 %.

Hitre prehodne 
električne 
motnje/udari 
v skladu z IEC 
61000-4-4

± 2 kV za 
omrežno 
napeljavo 

± 1 kV za 
vhodno in 
izhodno napel-
javo

Se ne upora-
blja

Se ne uporablja
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Električna 
napetost/sunki v 
skladu z  
IEC 61000-4-5

± 1 kV nape-
tost zunanji 
vodnik–zunanji 
vodnik 

± 2 kV nape-
tost zunanji 
vodnik–ozem-
ljitev

Se ne upora-
blja

Se ne uporablja

Padci napajalne 
napetosti, 
kratkotrajne 
prekinitve in 
nihanja napa-
jalne napetosti 
v skladu z IEC 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % padec Ur) za 
½ obdobja

40 % Ur

(60 % padec Ur) za 5 
obdobij

70 % Ur

(30 % padec Ur) za 
25 obdobij

< 5 % Ur

(>95 % padec Ur) za 
5 s

Se ne uporablja Se ne uporablja

Magnetno polje 
pri frekvenci 
napajanja 
(50/60 Hz) v 
skladu z 
IEC 61000-4-8

3 A/m Se ne uporablja Se ne uporablja

Ur je izmenična omrežna napetost pred uporabo testne ravni.
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Smernice in izjava proizvajalca – odpornost na elektromagnetne motnje 
(v skladu z EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabela 4)

MultiStim ECO je namenjen obratovanju v spodaj navedenih elektromagnetnih okol-
jih. Kupec ali uporabnik naprave MultiStim ECO mora zagotoviti, da napravo upora-
blja v tovrstnem okolju.

Preverjanje odpor-
nosti na motnje

Testna raven IEC 
60601

Raven 
skladnosti

Elektromagnetno 
okolje – smernice

Visokofrekvenčne 
prevodne motnje v 
skladu z IEC 61000-
4-6

3 Vdejanska vrednost

150 kHz do 80 MHz 
v okviru pasov ISMa

Se ne upo-
rablja

Prenosne in mobilne 
radijske naprave morate 
uporabljati na razdalji 
od naprave MultiStim 
ECO, vključno s kabli, ki 
ne sme biti manjša od 
priporočene varnostne 
razdalje, ki se izračuna 
po enačbi frekvence 
oddajnika.

Priporočena varnostna 
razdalja:

d = 3,5/U1√P za 
150 kHz do 80 MHz

d = 12/U1√P za 80 MHz 
do 800 MHz 

d = 23/U1√P za 
800 MHz do 2,5 GHz

pri čemer je P največja 
nazivna moč oddajnika 
v vatih (W) po naved-
bah proizvajalca oddaj-
nika in d priporočena 
varnostna razdalja v 
metrih (m)b.

10 Vdejanska vrednost

150 kHz do 80 MHz 
v okviru pasov ISMa

Se ne upo-
rablja
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Oddajane 
visokofrekvenčne 
motnje v skladu z 
IEC 61000-4-3

3 V/m

80  MHz do 
2,5 GHz

3 V/m   Jakost polja 
stacionarnih 
radijskih 
oddajnikov bi 
morala biti pri 
vseh frekven-
cah v skladu s 
pregledom na 
kraju samemc 
manjša 
od ravni 
skladnosti.d V 
okolici naprav, 
ki nosijo nas-
lednjo slikovno 
oznako, so 
možne motnje:

Opomba 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.

Opomba 2 Teh smernic morda ni mogoče uporabiti v vseh primerih. 
Na širjenje elektromagnetnih veličin vplivajo absorpcija in 
odsevi stavbe, predmeti in ljudje.

a) Frekvenčni pasovi ISM (za industrijsko, znanstveno in medicinsko upo-
rabo) med 150 kHz in 80 MHz so 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz 
do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz in 40,66 MHz do 40,70 MHz.

b) Ravni skladnosti v frekvenčnih pasovih ISM med 150 kHz in 80 MHz ter v 
frekvenčnem območju 80 MHz in 2,5 GHz so namenjene zmanjšanju ver-
jetnosti, da bi mobilne/prenosne komunikacijske naprave izzvale motnje, 
kadar bi bile nenamerno prinesene v območje bolnika. Iz tega razloga se pri 
izračunu priporočenih varnostnih razdalj v teh frekvenčnih območjih upora-
blja dodatni faktor 10/3.

c) Jakosti polja stacionarnih oddajnikov, kot so osnovne postaje radijskih tele-
fonov in mobilnih kopenskih radijskih naprav, amaterskih radijskih postaj, 
radijskih in televizijskih AM in FM oddajnikov, teoretično ni mogoče točno 
določiti vnaprej. Za določitev elektromagnetnega okolja stacionarnih oddaj-
nikov je treba razmisliti o študiji lokacije. Če izmerjena jakost polja na lokaciji, 
kjer se uporablja MultiStim ECO, preseže zgoraj navedeno raven skladnosti, 
morate napravo MultiStim ECO opazovati, da potrdite pravilno delovanje. Če 
opazite neobičajno delovanje, so morda potrebni dodatni ukrepi, npr. preus-
meritev ali premestitev naprave MultiStim ECO na drugo lokacijo.
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d) Nad frekvenčnim območjem 150 kHz do 80 MHz bi morala biti jakost polja 
manjša od 10 V/m

Dopolnitev IEC 60601-2-10 standarda National Deviation Canada
IEC 60601-2-10 standarda National Deviation Canada, klavzula 6.8.3 bb)

Največji izhodni tok na impulz in največji povprečni tok pri obremenitvi 
500 Ohmov in pri največji nastavitvi izhodnega toka

Največji izhodni tok na impulz:

Q 2.0 mA = I×t
Q 2,0 mA = 2,0 mA × 100 µs

Q 2,0 mA = 0,2 µAs

Največji povprečni tok pri obremenitvi 500  Ohmov in pri največji nastavitvi 
izhodnega toka (2,0 mA)

I povprečni = I × 
tw

                     TStim 

I povprečni = 2,0 mA × 100 µs

                               1 s   

I povprečni = 0,2 µA

Grafična predstavitev tipičnega izhodnega znaka

 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω ODPRTO
Polovična 
nastavitev 1,0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV
Polna nas-

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

tw=100 µs

TStim=1 s
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Splošni napotki
Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih snoveh.

Uporabljeni del tipa BF

 Vse sestavne dele in materiale odstranite okolju prijazno in ustrezno sortirane 
ali jih oddajte v ponovno pripravo. Če medicinskega pripomočka ne boste več 
uporabljali, ga morate odstraniti v skladu z zadevnimi lokalno veljavnimi okolj-
skimi predpisi.
 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.

Legenda na sliki uporabljenih simbolov

Proizvajalec Upoštevajte navodila za uporabo

Številka izdelka Rx only Izdaja na recept (izdelek sme 
uporabljati samo kvalificirano 
zdravstveno osebje v skladu z 
namenom)

Ne uporabljajte pri poškodovani 
embalaži

Hranite na suhem Ne odvrzite med gospodinjske 
odpadke

Zračna vlažnost, omejitev Napotek

Pozor Napotek, informacija
Zaščita pred električnim udarom tipa 
BF Izdelek je skladen z veljavnimi 

zahtevami, ki jih določa Skup-
nostna usklajena zakonodaja, in 
je pod nadzorom priglašenega 
organa

Datum proizvodnje

Koda serije

Nesterilno Upoštevajte navodila (SO 7010-
M002)

Zaščitite pred sončno svetlobo Število kosov

Temperaturna omejitev Prevod

Zračni tlak, omejitev Medicinski pripomoček
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PAJUNK® GmbH 
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1 
78187 Geisingen/Nemčija
Telefon +49 (0) 7704 9291-0 
Faks +49 (0) 7704 9291-600 
www.pajunk.com 
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