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Bruksanvisning
Viktigt meddelande

Läs informationen och instruktionerna nedan noggrant! 
Rx only Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 

bruksanvisning.

PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är fackutbil-
dad vårdpersonal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av 
patienter. 
Den relevanta informationen i den här bruksanvisningen följer relaterad special-
litteratur samt aktuell teknik och forskning..
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och åsidosätter 
patientsäkerheten.
Om produkten används i kombination med andra produkter är det mycket viktigt 
att beakta kompatibilitetsinformationen och bruksanvisningarna för dessa pro-
dukter. Det är användarens ansvar att fatta beslut om samtidig användning av 
produkter från olika tillverkare (där de inte utgör behandlingsenheter). 

Använd absolut inte produkten om du inte är säker på att den är komplett eller 
oskadad.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet/tillbehör
 MultStim ECO får endast användas i kombination med medicintekniska pro-
dukter från PAJUNK® GmbH (t.ex. UniPlex-kanyler, SonoPlex-kanyler). Endast 
då är det säkert att produkterna fungerar säkert och korrekt.

MultiStim ECO levereras med följande grundutrustning:

• MultiStim ECO-nervstimulator
• 2 st. 1,5 V N-batterier (LR1, LADY, N-Size) 
• Bruksanvisning/teknisk beskrivning
• Väska för förvarning av MultiStim ECO

MultiStim ECO kan anslutas med kabeln på kanylen eller med en engångsmel-
lankabel (som förlängning eller med en stimulationskateter).

Även tillbehöret PlugX kan anslutas till MultiStim Eco för att använda MultiStim 
Eco som handhållet instrument. Det finns en separat bruksanvisning till PlugX.
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MultiStim ECO med väska 1151-94-50

Engångsmellankabel för anslutning av  
stimulationskanyler eller -katetrar, steril 01151-861Q

Handadapter PlugX 1151-94-21

SonoPlex LUER-kanyler/satser
001185-xx

001187-xx

SonoPlex Surety®-kanyler/satser
001186-xx

001189-xx

Alla kanyl-/katetersatser från PAJUNK® GmbH Medizintechnologie som 
används för perifer regionalanestesi/nervblockering med nervstimulering.

Överensstämmer med följande standarder:

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

Avsedd användning
MultiStim ECO används för identifiering och lokalisering av perifera nerver, till 
exempel för lokal- och regionalbedövning (diagnostisk, intraoperativ och tera-
peutisk blockering). 

Indikationer
Perifer lokalbedövning/nervblockering

Kontraindikationer
Det finns inga produktspecifika kontraindikationer.

Det finns särskilda kontraindikationer för vissa blockeringsmetoder. Dessa måste 
övervägas av användaren enligt senaste rön och en patientindividuell riskanalys.

Allmänna kontraindikationer för perifera nervblockeringar:

• Infektioner runt punktionsstället
• Befästa koaguleringsproblem
• Samarbetsovillig patient
• Neurologiska defekter
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Typiska komplikationer vid perifera nervblockeringar:

• Toxiska reaktioner (injicerat medel)
• Efterföljande neurologiska skador

Det finns särskilda komplikationer för vissa blockeringsmetoder. Dessa måste 
övervägas av användaren enligt senaste rön.

Varningar och säkerhetsföreskrifter
Stimulationskanylens anslutningsuttag får bara anslutas till den passande kon-
takten på nervstimulatorn. Om en mellankabel används måste även den anslu-
tas korrekt!

Tryckknappsanslutningen på instrumentets baksida får bara anslutas till kliste-
relektroden. Kontakterna/anslutningarna får absolut inte komma i kontakt med 
spänningsförande delar (t.ex. eluttag) eller metallföremål.

Stimuleringen får inte ske genom huvudet, ögonen, munnen eller hjärtat.

För att förhindra att anestesigas exploderar eller att brandfarlig vätska börjar 
brinna får MultiStim ECO inte användas i områden med explosionsrisk.

För att förhindra att patienten skadas oavsiktligt måste all ansluten utrustning 
i närheten av patienten uppfylla gällande standarder. All utrustning och alla 
tillbehör måste uppfylla kraven i EN 60601-1, EN 60601-1-1 samt tillhörande 
standarder.

Observera att även om alla bestämmelser följs för de olika enheterna kan i vissa 
falla all läckström eller patienthjälpströmmen sammanföras och därmed leda 
till otillåtna höga värden som kan skada patienten. Kontrollera därför i förväg 
om sammankoppling av utrustning kan leda till att gällande gränsvärden över-
skrids. Felaktig sammankoppling av enheter och utrustning (systembildning) 
kan ger patienten livshotande skador.

Patienten får själv inte komma i kontakt med metallföremål som är jordade eller 
med annan utrustning som är elektriskt ledande eller om kapacitiv koppling är 
möjlig. Därför rekommenderar vi att ett tillräckligt isolerat, antistatiskt under-
lägg används på operationsbordet.

 MultiStim ECO får absolut inte användas med andra instrument och tillbehör 
än de som rekommenderas och är godkända av tillverkaren. Endast 
PAJUNK®-tillbehör har EMC-testats (elektromagnetisk kompatibilitet). Tillbehör 
från andra leverantörer kan påverkar enhets- och systemegenskaperna och 
orsaka bestående skador på patienten, användaren eller enheten.
 Gör inga ändringar på enhetens tekniska utrustning. Vid manipulation upphör 
garantin och tillverkarens ansvar att gälla och patientens säkerhet äventyras.
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på MultiStim ECO-anslutningarna, anslutningskabeln, kanylspetsen och kliste-
relektroden. Därför måste alla anslutningar till MultiStim ECO lossas och stimu-
lationskanylen tas ut ur vävnaden innan HF-kirurgiutrustning används.

MultiStim ECO får inte användas på patienter med elektriska implantat (t.ex. 
pacemaker) utan att en specialist godkänt det. Störningar i implantaten som 
orsakas av stimuleringsströmmen kan påverka patienten. 

Om elektroder fästs nära torax (bröstkorg, hjärta) kan det leda till risk för hjärt-
flimmer (cardiac fibrillation).

Observera var metallimplantat sitter i vävnaden (t.ex. plattor eller elektrodka-
bel). De kan leda stimuleringssignalerna någon annanstans och orsaka skadlig 
verkan där.

För att förhindra att klisterelektrodens dåliga kontakt leder till att stimulationska-
nylen felplaceras, måste man se till att klisterelektroden har säker kontakt till en 
låg vävnadsimpedans.

Använd bara MultiStim ECO med (CE-märkt) PAJUNK®-originaltillbehör.

Dynamiskt elektriska och dynamiskt magnetiska störningsfält orsaka reaktioner 
i utrusning och system. Dessa kan påverka mätningen av magnetiseringsström-
mens aktuella värde och i extrema fall leda till felaktig indikering eller att stimu-
leringen stängs av se avsnittet om elektromagnetisk kompatibilitet).

Kontrollera MultiStim ECO regelbundet enligt anvisningarna i bruksanvis-
ningen. För att förhindra funktionsfel hos MultiStim ECO måste alla funktioner 
kontrolleras före ingreppet. Kontrollera dessutom att tillbehören är lämpliga för 
tillämpningen. Tillbehören måste uppvisa säkerhetsklass BF.

Före och under användningen måste enheten, anslutningskablarna och kon-
takterna hållas helt rena och torra. Fukt och smuts påverkar nervstimulatorns 
funktion och stimuleringens resultat.

För kanylen framåt långsamt och kontrollerat. Försök bara övervinna eventuellt 
vävnadsmotstånd mycket försiktigt.

Stimuleringen kan när som helst avbrytas med strömbrytaren på enheten eller 
genom att kanylen tas bort från stimulatorn manuellt.

Avfallshantera MultiStim ECO och tillbehören enligt gällande bestämmelser i 
ditt land. Lämna in enheten till återvinningen eller skicka tillbaka den till tillver-
karen.

 Avfallshantera MultiStim ECO och tillbehören enligt gällande bestämmelser i 
ditt land. Lämna in enheten till återvinningen eller skicka tillbaka den till tillver-
karen.
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MultiStim ECO genererar reproducerbara rektangulära pulser med 1 Hz frek-
vens och justerbar stimuleringsström. När stimulationskanyler och -katetrar 
används kan pulsströmmen ställas in mellan 0,2–2,0 mA. 

Vid aktiv stömpulsgivning och sluten patientströmkrets blinkar den gröna lysdi-
oden bredvid stimuleringsknappen och en kort signal hörs i takt med stimule-
ringsrytmen, dvs. det strömmar stimuleringsström genom patienten.

Om den gröna lysdioden bredvid stimuleringsknappen lyser är patientström-
kretsen inte sluten eller resistansen är > 12kΩ. Då hörs ingen ljudsignal, dvs. det 
strömmar ingen eller mycket lite stimuleringsström genom patienten. Även den 
gula lysdioden bredvid symbolen ≠ lyser.

Tekniska data

Typ MultiStim ECO

Skydd mot elektrisk stöt enligt 
EN 60601-1

BF

Kapslingsklass enligt EN 60529 IP54

Batteri 2 st. 1,5 V LR1 (N-size, LADY Battery) 

Stimuleringsström max. 2 mA

Resistans 0 Ω–12 kΩ

Stimuleringsspänning max. 24 V

Stimuleringsfrekvens 1 Hz

Stimuleringspulsbredd 0,1 ms

Användningsförhållanden Temperatur:  10 °C till 30 °C

Luftfuktighet :  20 %–65 %

Lufttryck:  700 hPa till 1 060 hPa

Transport- och förvaringsförhål-
landen 

Temperatur:  10 °C till 30 °C

Luftfuktighet :  20 %–65 %

Lufttryck:  700 hPa till 1 060 hPa

Produktens livslängd 2 år
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Aktuell inställning anges med lysdioder.

När MultiStim ECO sätts på är alltid fabriksinställningarna aktiva:

Stimuleringsströmstyrka: 0,5 mA (grön lysdiod lyser under 0,5 
mA)

Volym: medelhög (den gröna lysdioden i mitten över högtalar-
symbolen lyser)

Stimulering: AV (lysdioden bredvid stimuleringsknappen är släckt) 

Funktionsknappar

Knapp Funktion

PÅ/AV

Val av volym (mellan · hög · låg · mellan · hög · låg · osv.)

Val av stimuleringsströmstyrka 

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

Stimulering PÅ/AV (paus)
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Symbol Innebörd

Batteristatusindikering

Den gröna lysdioden lyser: Batteristatusen är OK. Batterierna fun-
gerar, nödvändig effekt finns.

Den röda lysdioden blinkar: Batterierna är mycket svaga, byt dem 
snarast.

Den röda lysdioden lyser: Batterierna är slut, stimulatorn kan inte 
användas. By genast batterierna så att stimulatorn kan användas. 

Den gula lysdioden är släckt: Strömkretsen är sluten, vald ström 
= utström 

Den gula lysdioden lyser: Strömkretsen är inte sluten (t.ex. kany-
len har inte stuckits in, klisterelektroden är inte korrekt placerad, 
kabeln är inte korrekt ansluten, för hög resistans i systemet etc.)

Varningssymbol!

Lysdioden är släckt: Det finns ingen varning, stimulatorn kan 
användas. 

Den röda lysdioden lyser: Det finns ett internt eller externt fel. 
Enheten får absolut inte användas. Skicka in MultiStim till tillver-
karen.

Användning
Kontroll och idrifttagning

 Enheter med avvikande beteende får inte tas i drift. Kontakta i så fall kundservice. 
Elektrisk medicinsk utrustning får bara öppnas och repareras av tillverkaren eller 
auktoriserad instans.

Kontrollera enheten enligt nedan varje gång innan den används:

1. Tryck på PÅ-knappen för att sätta på enheten. Enheten aktiveras och 
övergår till PAUS-läget. Fabriksinställningarna visas (medelhög volym; 
strömstyrka 0,5 mA; stimulering AV). Om den röda lysdioden för batte-
ristatusindikering blinkar när enheten sätts på bör batterierna bytas. Om 
den röda lysdioden för batteristatusindikering lyser måste batterierna bytas 
omgående (se avsnittet om batterier). Om stimulatorn detekterar en felak-
tig funktion lyder den röda varningslysdioden. Enheten kan inte användas 
och måste skickas in till tillverkaren.
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Ta bort skyddsfolien på klisterelektroden och fäst den med stimulatorn på 
ett lämpligt ställe på patienten. För att stimulatorn ska kunna manövreras 
optimalt rekommenderar vi att den placeras nära punktionsstället.

3. Om du hellre vill använda en engångsmellankabel ansluts den gula kon-
takten på förlängningskabeln till uttaget på stimulatorns undersida. Anslut 
den vita kontakten på förlängningskabeln till kanylkabeln eller kateterns 
spännadapter (endast stimuleringskatetrar). Om du inte använder en 
mellankabel ansluts kanylkabeln direkt till öppningen på stimulatorns 
undersida.

4. När alla komponenter har anslutits och stimuleringen har aktiverats utan 
att kanylen förts in ska bara den gröna lysdioden och den gula lysdioden 
bredvid symbolen ≠ lysa (bruten strömkrets). Om detta är fallet kan du 
börja använda enheten.

5. Så snart du vidrör huden eller punkterar med kanylen börjar MultiStim 
ECO avge strömpulser; dessa kan ses genom att stimuleringslysdioden 
blinkar och även höras.

Använd nervstimulatorn

Sätt på/stäng av

Tryck snabbt på strömbrytarsymbolen för att sätta på MultiStim 
ECO.

Tryck på strömbrytaren i ca 2 sekunder för att stänga av Multi-
Stim ECO.

Om stimulatorn inte stängs av och ingen knapp trycks in på 30 
minuter stängs MultiStim ECO av automatiskt för att spara på 
batterierna. 

Välj stimuleringsströmstyrka

En stimuleringsströmstyrka på 0,5 mA är inställd som startvärde. 
Tryck på höger knapp (+) för att öka stimuleringsströmstyrkan 
och på vänster knapp (-) för att minska. 

Den högsta (2,0 mA) och lägsta (0,2 mA) stimuleringsströmstyr-
kan är ändpunkter; det går inte att minska eller öka stimulerings-
strömstyrkan runt om. Av säkerhetsskäl går det t.ex. inte att ställa 
in strömstyrkan från 0,2 mA på 2,0 mA med vänster knapp (-). 
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MultiStim ECO är alltid i pausläget när den sätts på. Det ser man 
på att lysdioden bredvid stimuleringsknappen inte lyser och ingen 
ljudsignal hörs. Tryck på stimuleringsknappen för att starta stimu-
leringen. Om du trycker igen återgår MultiStim ECO till pausläget.

Viktigt! I pausläget kan stimuleringsströmstyrkan ändras utan att 
stimuleringspulser överförs till patienten.

Om patientströmkretsen redan är sluten när stimuleringen har 
börjar, blinkar den gröna stimuleringslysdioden i takt med frek-
vensen på 1 Hz; samtidigt hör en ljudsignal med samma rytm.

Om patientströmkretsen är bruten när stimuleringen har startat, 
lyser den gröna stimuleringslysdioden, ljudsignalen hörs inte och 
den gula lysdioden bredvid symbolen ≠ lyser. När strömkretsen 
är sluten och strömpulser avges till patienten slocknar den gula 
lysdioden ≠. Samtidigt blinkar den gröna stimuleringslysdioden 
och ljudsignalen hörs.

Ställ in volymen

När MultiStim ECO sätts på är volymen för ljudsignalen inställd 
på medel.

Volymen kan ändras med volymknappen (mellan → hög → låg 
→ mellan → hög → låg osv.). Den inställda volymen indikeras 
med de gröna lysdioderna ovanför. Vänster lysdiod anger låg 
volym, höger hög volym. Lysdioden för vald volym lyser grönt.

Om den gula lysdioden vid symbolen ≠ tänds under användningen och ljud-
signalen upphör, nås inte längre inställd strömstyrka. Det kan bero på följande:

• Ingen kabel eller en defekt stimuleringskabel är ansluten.
• Elektroderna är inte anslutna eller inte korrekt anslutna.
• Den elektriska resistansen i patientens vävnad är för hög.

Stimuleringen kan även avbrytas med strömbrytaren (tryck inte knappen i 
minst 2 sekunder).

Batterier
Kontrollera regelbundets batteriernas laddning. Ta hjälp av batteristatusindike-
ringen. Om den lyser grönt är batterierna OK. Om den blinkar rött bör batte-
rierna bytas så snart som möjligt för att säkerställa stimuleringen. Om batte-
ristatusindikeringen lyser rött går det inte längre att stimulera. Batterierna måste 
bytas för att MultiStim ECO ska kunna användas.

Om MultiStim ECO inte används på ett tag måste batterierna tas ut så att de 
inte börjar läcka.
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Batterifacket finns på baksidan av MultiStim ECO. Öppna facket genom att 
skruva ut skruven med ett lämpligt verktyg. Byt batterierna.

Byt alltid båda batterierna och använd bara nya batterier.
Sätt in batterierna åt rätt håll.

Använd endast alkaliska manganbatterier (t.ex. Varta LR1/4001/LADY/N; 
Duracell LR1/LADY/N; Energizer LR1/LADY/N).

 Kontrollera att MultiStim ECO fungerar enligt anvisningarna för kontroll och 
idriftagning när batterierna har bytts.
Obs! MultiStim ECO får av säkerhetsskäl inte användas om batterierna har 
läckt.

Rengöring och desinfektion
Använd bara mjuka, fuktade trasor för att rengöra och desinficera enheten. 
Använd vatten, såpvatten eller rödsprit. Se till att fukt inte kommer in i enheten. 
Använd sprit eller vanligt alkoholbaserat desinfektionsmedel för att desinficera.

Obs! Följande medel får inte användas för rengöring: trikloreten, aceton, 
butanon, metanol, förtunningsmedel.

Underhåll och säkerhetstekniska kontroller
Kontrollera att enheten är i felfritt skick före varje användning. Om enheten är 
defekt får den inte användas. Elektrisk medicinsk utrustning får bara repareras av 
tillverkaren eller auktoriserad instans. Bifoga en detaljerad felbeskrivning med 
reparationsordern.

Säkerhetstekniska kontroller
Säkerhetstekniska kontroller krävs inte.

Signalförlopp och pulsmönster
Stimuleringen utförs med monofasiska, negativa, rektangulära pulser i alla sig-
nalförlopp. Elektrisk energi avges bara så länge som stimuleringspulsen varar. 

 Stimuleringspulsform: rektangulär puls 
Stimuleringsfrekvens: 1Hz 
Stimuleringspulsbredd: 0,1 ms

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
MultiStim ECO uppfyller standarden för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
EN 60601-1-2:2007.

Test av elektromagnetisk kompatibilitet har utförts av:

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

MultiStim ECO är avsedd för användning i en elektromagnetisk omgivning 
enligt nedan. Kunden eller användaren av MultiStim ECO måste se till att den 
används i en sådan omgivning.

Mätning av störnings-
emission

Överensstäm-
melse

Elektromagnetisk omgivning 
– direktiv

HF-störning enligt CISPR 
11

Grupp 1 I MultiStim ECO används HF-
energi endast för intern funktion. 
Därmed är HF-emissionen mycket 
låg och det är inte troligt att elekt-
ronisk utrustning i närheten störs.

HF-störning enligt CISPR 
11

Klass B MultiStim ECO är avsedd för 
användning i annan miljö än 
bostadsområden men även för 
sådana områden som är ansluta 
till det kommunala försörjnings-
nätet, som även försörjer fastighe-
ter som används som bostäder.

Emission av övertoner 
enligt SS-EN 61000-3-2

Inte tillämpligt

Emission av spännings-
fluktuationer och flimmer 
enligt SS-EN 61000-3-3

Inte tillämpligt

Direktiv och tillverkarförsäkran – elektromagnetiska störningar (enligt 
SS-EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabell 2)

MultiStim ECO är avsedd för användning i en elektromagnetisk omgivning 
enligt nedan. Kunden eller användaren av MultiStim ECO måste se till att den 
används i en sådan omgivning.

Kontroll av 
störningstå-
lighet

SS-EN 
60601-test-
nivå

Överensstäm-
melsegrad

Elektromagnetisk omgiv-
ning – direktiv

Elektrostatiska 
urladdningar 
enligt SS-EN 
61000-4-2

± 6 kV kontak-
turladdning

± 8 kV luftur-
laddning

± 6 kV kontak-
turladdning

± 8 kV luftur-
laddning

Golv av trä eller betong eller 
klinker. Om golvet består av 
syntetmaterial måste den 
relativa luftfuktigheten vara 
minst 30 %.
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sienter och 
pulsskurar 
enligt SS-EN IEC 
61000-4-4

± 2 kV för nät-
ledningar

± 1 kV för in- 
och utgångs-
ledningar

Inte tillämpligt Inte tillämpligt

Stötpulser enligt 
SS-EN 61000-
4-5

± 1 kV spän-
ning ytterle-
dare-ytter le-
dare

± 2 kV spän-
ning ytterle-
dare-jord

Inte tillämpligt Inte tillämpligt

Kortvariga 
spänningssän-
kningar, spän-
ningsavbrott 
och spännings-
variationer 
enligt SS-EN 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % sänkning av 
Ur) under ½ puls

40 % Ur

(60 % sänkning av 
Ur) under 5 pulser

70 % Ur

(30 % sänkning av 
Ur) under 25 pulser

< 5 % Ur

(>95 % sänkning av 
Ur) i 5 s

Inte tillämpligt Inte tillämpligt

Kraftfrekventa 
magnetiska 
fält (50/60 Hz) 
enligt  
SS-EN 61000-
4-8

3 A/m Inte tillämpligt Inte tillämpligt

Ur är nätväxelspänningen innan testnivån tillämpas
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SS-EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 tabell 4)

MultiStim ECO är avsedd för användning i en elektromagnetisk omgivning enligt 
nedan. Kunden eller användaren av MultiStim ECO måste se till att den används i en 
sådan omgivning.

Kontroll av stör-
ningstålighet

SS-EN 
60601-testnivå

Överens-
stämmelse-
grad

Elektromagnetisk 
omgivning – direktiv

Ledningsbundna 
störningar 
orsakade av 
radiofrekventa 
fält SS-EN 61000-
4-6

3 Veffektivt värde

150 kHz till 80 
MHz inom ISM-
banda

Inte tillämp-
ligt

Bärbara och mobila 
trådlösa enheter får inte 
användas närmare Multi-
Stim ECO inklusive lednin-
garna än det rekommen-
derade skyddsavståndet, 
som beräknas enligt ekva-
tionen för sändarfrekvens.

Rekommenderat skydds-
avstånd:

d = 3,5/U1√P för 150 kHz 
till 80 MHz 

d = 12/U1√P för 80  MHz 
till 800 MHz 

d = 23/U1√P för 800 MHz 
till 2,5 GHz

med P som sändarens 
maximala märkeffekt i 
watt (W) enligt tillverka-
rens uppgifter och d som 
rekommenderat skydds-
avstånd i meter (m)b.

10 Veffektivt värde

150 kHz till 80 
mHz inom ISM-
banda

Inte tillämp-
ligt
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radiofrekventa 
elektromagne-
tiska fält SS-EN 
61000-4-3

3 V/m

80  MHz till 
2,5 GHz

3 V/m   Fältstyrkan hos 
stationära trådlösa 
sändare ska vara 
lägre än överens-
stämmelsenivån 
vid alla frekvenser 
enligt mätning på 
plats. 
Det kan före-
komma störnin-
gar i närheten 
av enheter som 
är försedda med 
följande symbol:

Kommentar 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.

Kommentar 2 De här direktiven kan eventuellt inte tillämpas i alla fall. 
Spridningen av elektromagnetiska störningar påverkas av 
byggnadens, föremålens och människornas absorption 
och reflektioner.

a) ISM-frekvensbanden (för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk) 
mellan 150 kHz och 80 MHz är 6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 
13,567 MHz; 26,957 MHz till 27,283 MHz och 40,66 MHz till 40,70 MHz.

b) Överensstämmelsenivån i ISM-frekvensbanden mellan 150 kHz och 80 
MHz och i frekvensområdet mellan 80 MHz och 2,5 GHz har fastställts för 
att minska risken för att mobil/bärbar kommunikationsutrustning ska kunna 
orsaka störningar, om de av misstag kommer in i patientens närhet. Därför 
tillämpas en ytterligare faktor på 10/3 vid beräkningen av rekommenderade 
skyddsavstånd i de här frekvensområdena.

c) Fältstyrkan hos stationära sändare, som basstationer för trådlösa telefoner 
och mobila radioapparater, amatörradiostationer, AM- och FM-radio- och TV-
sändare kan inte förutbestämmas exakt teoretiskt. För att fastställa den elekt-
romagnetiska omgivningen för de stationära sändarna bör en undersökning 
av platsen övervägas. Om den mätta fältstyrkan på platsen som MultiStim 
ECO används på överskrider överensstämmelsenivån ovan, måste MultiStim 
ECO observeras för att bevisa korrekt funktion. Om ovanliga egenskaper upp-
täcks måste eventuellt ytterligare åtgärder vidtas, till exempel att vända Mul-
tiStim ECO eller placera den någon annanstans.

d) I frekvensområden över 150 kHz till 80 MHz måste fältstyrkan vara lägre 
än 10 V/m.
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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 ×  twI average = I ×  tw

                     TStim 

I average = 2.0 mA × 100 µs

                               1 s   

I average = 0.2  µA

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
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Produkterna tillverkas i enlighet med globalt tillämpliga riktlinjer för farliga 
ämnen.

Användningsdel typ BF

 Kassera alla komponenter och material sorterat enligt gällande bestämmelser 
eller lämna in dem för återanvändning. Om den medicinska produkten inte 
längre används måste den kasseras enligt gällande miljöskyddsbestämmelser.
 Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten 
måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet där använda-
ren och/eller patienten bor.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.

Förklaring av symboler som används på etiketterna

Tillverkare Se bruksanvisningen

Katalognummer Rx only Receptbelagd (produkten får 
endast säljas av läkare eller på 
läkares ordination).Produkten får ej användas om 

 förpackningen är skadad

Förvaras torrt Får inte slängas som hushållsavfall

Fuktighetsgränsvärde Anvisning

Obs! Information

Skydd mot elektrisk stöt typ BF
Produkten uppfyller de tillämpliga 
krav som anges i EU:s harmonise-
ringslagstiftning och tillsyn utövas 
av ett anmält organ

Tillverkningsdatum

Batchcode

Inte steril Läs och följ bruksanvisningen (SO 
7010-M002)

Skyddas mot solljus Antal

Temperaturgränsvärde Översättning

Lufttryck Medicinsk produkt
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