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Návod k použití – MultiStim SENSOR 
 

1. Obecné informace 

Poznámka: Vzhledem k americké legislativě pro zdravotnické prostředky a specifickým požadavkům na zařízení 

prodávaná v USA může být znění návodu k použití pro USA mírně odlišné od standardní anglické verze. 

Přečtěte si prosím pozorně následující informace a pokyny. 

Výrobek smí používat pouze zkušený zdravotnický personál v souladu s těmito pokyny. Společnost PAJUNK® 

GmbH Medizintechnologie neposkytuje žádné doporučení pro způsob léčby. Za průběh a způsob aplikace a 

výběr pacienta zodpovídá ošetřující lékařský odborný personál. 

Nedodržení nebo porušení těchto pokynů bude mít za následek zánik záruky a ohrožení bezpečnosti pacienta. 

Při použití v kombinaci s dalšími výrobky vždy respektujte a dodržujte návod k použití a prohlášení o kompatibilitě 

těchto výrobků. 

Před aplikací prosím zkontrolujte úplnost, neporušenost a stav sterility výrobku a obalu. Pokud máte důvod 

pochybovat o úplnosti, neporušenosti a nezávadnosti sterility, výrobek nepoužívejte. 

Přístroj MultiStim SENSOR je určen k použití výhradně s výrobky značky PAJUNK®
 GmbH Medizintechnologie 

(např. kanyly UniPlex). Příslušenství lze k zařízení připojit výhradně pomocí přiloženého kabelu pro vybavení. 

Bezpečné a úspěšné fungování lze zajistit pouze s těmito výrobky. 

 
2. Specifikace produktu / kompatibilita 

Přístroj MultiStim SENSOR se dodává s následujícím základním vybavením: 

• Svalový a nervový stimulátor MultiStim SENSOR 

• Bloková baterie 9 V 

• Hlavní kabel pacienta SENSOR 

• Zkratovací zástrčka 

• Návod k použití 

• Úložné pouzdro pro MultiStim SENSOR a příslušenství 

Vždy dodržujte následující pravidla: Hlavní kabel pacienta přístroje MultiStim SENSOR je díky svému 

technickému provedení kompatibilní s kabelem MultiStim SENSOR. Bezpodmínečně se ujistěte, že používáte 

správný kabel, protože jinak zařízení nebude fungovat tak, jak má! 

 
2.1 Indikace 

Přístroj MultiStim SENSOR slouží ke spolehlivé lokalizaci nervů a svalů např. při lokální a regionální anestezii 

(diagnostický, intraoperační a terapeutický blok). Lze jej použít k lokalizaci periferních nervů a také pro 

epidurální stimulaci (Tsui-test). Přístroj PAJUNK®
 MultiStim SENSOR lze použít ve všech případech, kdy je třeba 

provést identifikaci nervů, nervových svazků nebo nervových kořenů. Další oblasti použití: Perkutánní a invazivní 

neuromodulace. 

 
2.2 Kontraindikace 

Použití nervového stimulátoru u pacientů se známou srdeční nebo oběhovou insuficiencí je třeba pečlivě zvážit. 

Anatomické anomálie mohou představovat další kontraindikace. 

 
2.3 Varování a preventivní opatření 

Připojovací zásuvku stimulační kanyly lze připojit pouze k odpovídajícímu protikonektoru hlavního kabelu 

pacienta. Pokud je mezi nimi použit propojovací kabel, dbejte prosím také zde na správné připojení! 

Konektor zařízení konektorového kabelu se smí připojovat pouze k nervovému stimulátoru. Svorková přípojka se 

může připojovat pouze k lepicí elektrodě na kůži pacienta. 

Tyto zástrčky / přípojky se za žádných okolností nesmějí dostat do kontaktu se součástmi, které jsou pod 

napětím nebo které přenášejí proud (např. elektrické zásuvky) ani s kovovými předměty. 

Přístroj MultiStim SENSOR se nesmí používat ve výbušném prostředí, aby se předešlo explozím plynů nebo 

anestetických plynů nebo vznícení hořlavých kapalin. 
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Všechna připojená zařízení v prostředí pacienta musí vyhovovat platným předpisům, aby nedošlo ke zranění 

pacienta. Všechna zařízení a příslušenství musí vyhovovat požadavkům norem EN 60 601-1, EN 60 601-1-1, 

stejně jako příslušným dílčím normám. Je třeba vzít v úvahu, že v nejnepříznivějším případě se mohou všechny 

svodové proudy nebo pomocné pacientské proudy kumulativně sčítat a pacient může být těmito nepřípustně 

vysokými hodnotami ohrožen, i když všechna pravidla pro jednotlivá zařízení jsou dodržena. Proto je nutné 

předem ověřit, zda propojení zařízení nezpůsobí překročení přípustných mezních hodnot. Nesprávné propojení 

zařízení a vybavení (vytvoření systému) může mít za následek zranění pacienta ohrožující jeho život. 

Pacient sám nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty, které jsou uzemněny nebo které jsou elektricky 

vodivé spojeny s jinými zařízeními nebo které umožňují kapacitní vazbu. Proto doporučujeme použít na 

operačním stole dostatečně izolující / nevodivou antistatickou podložku. 

Přístroj MultiStim SENSOR se za žádných okolností nesmí provozovat s jinými nástroji a příslušenstvím 

než těmi, které schválil, dodal nebo doporučil výrobce. S ohledem na EMC (elektromagnetická 

kompatibilita) bylo technicky testováno pouze příslušenství značky PAJUNK®. Příslušenství jiných 

prodejců může vážně narušit vlastnosti vybavení a systému a může způsobit trvalé poškození zdraví 

pacienta, uživatele nebo poškodit zařízení. 

Současná aplikace chirurgických vysokofrekvenčních přístrojů vyvolá akutní riziko popálenin způsobených 

kontaktem s přípojkami MultiStim SENSOR, konektorovým kabelem, hrotem kanyly nebo lepicí elektrodou. Před 

použitím chirurgických vysokofrekvenčních zařízení je proto nutné odpojit všechny přípojky od přístroje 

MultiStim SENSOR a vyjmout stimulační kanylu z tkáně. Stimulační kanyla se svým spojovacím kabelem 

funguje jako anténa pro vysokofrekvenční energii, která může způsobit indukci proudu s velmi vysokou hustotou 

na konci kanyly. Může dojít k nevratnému zničení nervových vláken v okolí. Připojený stimulátor může současně 

způsobit usměrnění vysokofrekvenční energie, což vyvolá extrémně vysoké stejnosměrné proudy a napěťové 

potenciály na elektrodách. Stejnosměrná proudová stimulace vznikající tímto způsobem může být velmi 

bolestivá a může vyvolat intenzivní, nevratné elektrofyziologické reakce. 

Aby nedocházelo k tomu, že špatný kontakt lepicí elektrody způsobí špatné umístění stimulační kanyly, zajistěte, 

aby lepicí elektroda, která zde funguje jako neutrální elektroda, byla v dostatečně dobrém kontaktu s nízkou 

impedancí tkáně. Tuková tkáň, vlasy, nečistota, opakovaně používané lepicí elektrody a elektrody podřadné kvality 

mohou tuto impedanci tkáně nepříznivě ovlivnit a vyvolat tak riziko poškození nervů. Proto doporučujeme pečlivě 

vybírat kontaktní plochu: vybírejte pouze svalové partie s dostatečným prokrvením. Pokožku očistěte, oholte a 

odmastěte. Umístění lepicí elektrody by také nemělo být příliš daleko od místa vpichu. Vyhněte se však umístění 

kožní elektrody na hrudi. 

Přístroj MultiStim SENSOR by se neměl používat u pacientů s implantovanými elektrickými zařízeními (např. 

kardiostimulátor), aniž by předtím vyhledali odpovídající lékařské poradenství u odborníka. Případné rušení 

implantovaných elektrických zařízení prostřednictvím stimulačního proudu může představovat nebezpečí pro 

pacienta. Připojení elektrod v blízkosti hrudníku (hrudní koš, srdce) může zvýšit riziko fibrilace komor (srdeční 

fibrilace). 

Pokud se na výstupu zobrazuje stejnosměrný proud nebo eventuálně stejnosměrné napětí, přístroj MultiStim 

nelze dále používat. Zašlete jej prosím k opravě. 

Proud pacienta by neměl klesnout pod následující hodnoty: 0,3 mA invazivní (kanyla). 

Přístroj MultiStim SENSOR používejte pouze s originálním příslušenstvím PAJUNK®
 s označením CE. Veškeré 

příslušenství je nutno v pravidelných intervalech vizuálně kontrolovat. Izolace pacientských hadic nesmí jevit 

žádné známky poškození. 

Používejte pouze vysoce kvalitní, komerčně dostupné (s označením CE) jednorázové lepicí elektrody EKG s 

předem nagelovanými kontakty ze stříbra nebo chloridu stříbrného. Pro optimální nervovou stimulaci používejte 

pouze elektrody, které jsou neporušené a nevysušené. 

Lepicí elektrody se nesmí připevňovat v oblasti zranění. 

Při likvidaci přístroje MultiStim SENSOR a uvedeného příslušenství musí uživatelé dodržovat příslušné platné 

předpisy pro likvidaci odpadu. 
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Pro elektrická lékařská zařízení platí zvláštní opatření s ohledem na EMC (elektromagnetická kompatibilita). 

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou přístroj MultiStim SENSOR ovlivnit. To může 

způsobit poruchu zařízení nebo systému. 

Dynamická elektrická a dynamická magnetická interferenční pole mohou vzájemně reagovat se zařízením a 

systémem. Tyto interakce mohou mít vliv na měření skutečného stimulačního proudu a v krajním případě mohou 

způsobit chybu v indikaci a případně i bezpečnostní vypnutí zařízení. 

Přístroj MultiStim SENSOR se nesmí používat v blízkosti zařízení vyzařujících silná magnetická pole, např. 

radiotelefonů, chirurgických vysokofrekvenčních zařízení nebo přístrojů krátkovlnné nebo mikrovlnné terapie. 

Jakékoli potenciální zavedení vysokofrekvenčních proudů do stimulační kanyly může mít za následek 

poškození nervů. 

Toto zařízení se nesmí připojovat k jinému zařízení. Pokud je přístroj MultiStim SENSOR provozován v blízkosti 

jiného zařízení, pak je nutno toto zařízení nebo systém monitorovat a ověřit správnou funkci v tomto uspořádání, 

jak se přístroj používá. 

Za nepříznivých podmínek může přístroj MultiStim SENSOR rušit funkci ostatních zařízení. Doporučujeme proto 

zkontrolovat kompatibilitu veškerého dalšího vybavení a zařízení s přístrojem MultiStim SENSOR a v případě 

potřeby tato zařízení z pacienta odstranit. 

Provoz jiných zařízení nebo systémů s příslušenstvím může vyvolat zvýšené emise nebo snížení odolnosti 

těchto systémů proti rušení. Řiďte se podle přiložených informací o EMC (elektromagnetická kompatibilita), 

které se týkají instalace, spuštění a provozu zařízení nebo systému (viz kapitola Elektromagnetická 

kompatibilita (EMC)). 

Nikdy nedržte a nepřenášejte zařízení za konektorové kabely ani za příslušenství, aby nedošlo k poškození 

konektorového kabelu a zařízení. Neomotávejte kabel kolem zařízení ani jiných zařízení. 

Vinutí připojovacího kabelu při normálním provozu stimulátoru bude vytvářet indukci a při použití velmi krátkých 

stimulačních pulzů může způsobit snížení výkonu stimulace nebo chybné měření skutečného stimulačního 

proudu. To může mít za následek nesprávnou interpretaci uváděných hodnot. 

V případě vytečení baterie je třeba zařízení z bezpečnostních důvodů přestat používat. Zařízení je třeba vrátit 

výrobci ke kontrole. 

Vyhněte se znečištění spojů. Voda a nečistoty zhoršují kontaktní vlastnosti zásuvných spojů a mají za následek 

neúmyslné zkraty nebo svodové proudy. Ty mohou způsobit částečný nebo dokonce úplný odklon stimulačních 

proudů, což vyvolá pokles stimulačního účinku nebo dokonce jeho úplné selhání. V takovém případě již přístroj 

nemůže správně indikovat proud aktuálně protékající tělem pacienta. 

Aby se zabránilo poškození přístroje MultiStim SENSOR a jeho příslušenství, nepoužívejte agresivní čisticí 

prostředky. Další podrobnosti najdete v části „Čištění a dezinfekce zařízení“. Veškeré příslušenství pravidelně 

kontrolujte. Izolace vedení a hardwarové spoje nesmí jevit žádné známky poškození. 

Při provozu přístroje MultiStim SENSOR a odpovídajícího příslušenství je třeba dodržovat návod k použití. Když 

používáte sterilní příslušenství, vždy zajistěte sterilní podmínky prostředí. 

Vyhněte se nechtěnému kontaktu kosti se stimulační kanylou, protože kanyla se tím může výrazně poškodit, což 

může následně způsobit traumatizaci tkáně. 

Udržujte příslušenství a přístroj MultiStim SENSOR mimo dosah předmětů, které jsou pod napětím nebo 

přenášejí proud. Elektrostatická a elektromagnetická pole, která tyto předměty vyzařují, mohou mít vliv na 

výsledek stimulace a sama o sobě mohou dokonce vyvolat nežádoucí účinky stimulace ve tkáni. 

Zařízení, propojovací kabely a zástrčky je třeba před a během aplikace udržovat zcela čisté a suché. Vlhkost a 

nečistota ovlivňují funkci nervového stimulátoru a/nebo výsledek stimulace. 

Všímejte si umístění kovových implantátů ve tkáni (např. destičky nebo elektrodové kabely). Je možné, že vedou 

stimulační signály do jiných míst a mohou tam vyvolávat škodlivé účinky. Stimulační proud může rušit 

implantovaná elektronická zařízení, což může následně vést k nesprávné funkci těchto implantátů nebo dokonce 

k jejich zničení. 
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Aby se předešlo poruchám funkce přístroje MultiStim SENSOR, zkontrolujte před zákrokem všechny funkce a 

ujistěte se, že příslušenství je vhodné pro danou aplikaci. Použité příslušenství musí odpovídat bezpečnostní třídě 

typu BF. 

Aby byla zajištěna ochrana pacienta před elektrofyziologickým šokem následkem elektrostatického výboje (ESD), je 

nutné nosit odpovídající oděv a pohybovat se v náležitě chráněném prostředí. Elektrostatický výboj (ESD) může 

způsobit, že se na špičce kanyly objeví extrémně vysoké proudové hustoty, které mohou poškodit okolní tkáň. 

Shoda s následujícími normami: 

EN 60 601-1; 14971:2000; EN 60601-1-1; EN 60601-2-10; EN 60601-1-4; 

EN 60601-1-2; 13485:1996; 9001:2000; UL 60601; MPG; Směrnice 93-42-EWG 

 
2.4 Konstantní napětí nebo konstantní proud 

Podle Ohmova zákona U = R x I je možné použít jako veličinu určenou k měření za účelem určení intenzity 

(amplitudy) elektrické stimulace jak napětí, tak intenzitu proudu. U těchto zařízení se podle toho odkazuje na 

konstantní napětí nebo konstantní proud. 

Elektrický odpor (impedance) v elektrickém stimulačním obvodu, který představuje součet odporu kůže, tkáně, 

kanyly, elektrodového kabelu atd., se bude měnit v širokém rozmezí. Může se měnit od < 1 kV do nekonečna. 

Faktory, jako je vlhkost pokožky, vodivost kůže a tkáně a potenciální odpor lepicí elektrody lze jen stěží ovlivnit. 

Pokud je jako míra intenzity stimulačního impulsu zvoleno napětí (V), mohou se během aplikace objevit proudy, které 

se budou – v souladu s Ohmovým zákonem a v závislosti na odporu – mnohonásobně lišit. 

Proto je lepší použít nervový stimulátor, který umožňuje přesné nastavení intenzity proudu (mA) mezi dvěma 

elektrodami, lepicí elektrodou (anodou) a stimulační kanylou (katodou). 

Stimulátor s nastavením konstantního proudu však musí být opatřen velmi vysokou výstupní impedancí – ideálně 

nekonečnou – aby odpory, které se případně mohou vyskytnout ve vnějším elektrickém obvodu, byly zanedbatelné 

a aby byl na displeji přesně indikován skutečně protékající proud. 

V posledních letech se prosazují zařízení s konstantním proudem, která umožňují výběr intenzity proudu (mA) pro 

stimulační impuls. 

U přístroje MultiStim SENSOR může odpor vnější zátěže dosahovat až 12 kV. V případě překročení tohoto 

odporu zátěže může být proud skutečně protékající tělem pacienta (skutečný stimulační proud) nižší než 

nastavený jmenovitý stimulační proud. V takovém případě se jmenovitý stimulační proud a skutečný stimulační 

proud indikují samostatně a přístroj aktivuje výstražné vizuální a akustické indikace. Kromě toho se průběžně 

vypočítává příslušná impedance a zobrazuje se na LCD displeji. 

MultiStim SENSOR je přesný přístroj pro lokalizaci nervových drah v lidském organismu. Byl vyvinut za účelem 

stimulace nervových vláken v živém organismu pomocí kanyl pro invazivní stimulaci. Tato vlákna obvykle 

vykazují velmi vysokou kontaktní impedanci, takže je možné určit prostorovou polohu těchto nervových vláken 

vzhledem ke špičce elektrody. Stimulační kanyly jsou navrženy tak, aby bylo možné do blízkosti nervového 

vlákna aplikovat lokální anestetikum, které způsobí reverzibilní přerušení vodivého systému. 

 
2.5 Příslušenství 

MultiStim SENSOR lze připojit k hlavnímu pacientskému vedení pro kanylu a kabel PEG: 

Připojení pro elektrodu PEG  

Bílá přípojka: Kanyla 

 
Svorka pro lepicí elektrodu 

    Monopolární PEG 
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Pro stimulaci pomocí kanyly je k dispozici 

další pacientský kabel: 
 

 
Pro připojení ke kanyle je k dispozici prodlužovací kabel (autoklávovatelná 

varianta a varianta na jedno použití). 

Bipolární připojení PEG 

Bílá přípojka:  Kanyla 

Svorka pro lepicí elektrodu 

 

 
 

3. Technický popis 

Přístroj MultiStim SENSOR generuje reprodukovatelné čtvercové pulzy s nastavitelnou frekvencí a plynule 

nastavitelným stimulačním proudem. Rozsah nastavení impulsního proudu se pohybuje od 0,0 do 6,0 mA 

v případě použití stimulačních kanyl, a od 0,0 do 60 mA v případě použití elektrody PEG pro perkutánní 

stimulaci. 

 
Pro vizuální a akustickou kontrolu se zobrazuje odpovídající symbol současně s krátkým pípáním v 

rytmu stimulace. 

Pokud je viditelný pouze vnější kruh, pak elektrický stimulační obvod není uzavřen, tj. tělem pacienta neprotéká 

žádný stimulační proud. 

Pokud je kruh plný, stimulační elektrický obvod je uzavřen, tj. tělem pacienta prochází stimulační proud. V 

takovém případě bude kontrolní zvuk hlasitější. 

 
Vzhledem k vysokému stimulačnímu napětí, max. 95 Vpp, to poskytuje výjimečně velký rozsah nastavení pro 

extrémně malé stimulační elektrody. 

Ujistěte se prosím, že ke stimulaci používáte pouze lepicí elektrody s označením CE, které jsou opatřeny 

kontaktním gelem, aby byl přechodový odpor co nejnižší. 

 
3.1 Technické údaje 

 

Typ: MultiStim SENSOR 

Typ zařízení BF 

Baterie: 9 V 

Stimulační proud: max. 60 mApp / 

Rozsah odporu 0 V – 60 kV 

Stimulační napětí: max. 95 Vpp 

Frekvence stimulace: 1 Hz / 2 Hz 

Šířka pásma stimulačního impulsu: 0,05 ms / 0,10 ms / 0,20 ms / 
 

0,30 ms / 0,50 ms / 1,00 ms 

Provozní podmínky: Teplotní limit: 10 °C až 30 °C 

Limit vlhkosti: 20 % – 65 %   

Omezení atmosférického tlaku:            700 hPa až 1 060 hPa 

Podmínky pro přepravu a skladování: Teplotní limit: 10 °C až 30 °C 

Limit vlhkosti: 20 % až 65 % 

Omezení atmosférického tlaku:            700 hPa až 1 060 hPa 
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3.2 Displej 
 

 

 
 

 
3.3 Ovládací klávesy 

 
Displej, všechny indikace aktivní (simulovaný stav) 

 

Tlačítko Funkce 

 

Režim: PEG (elektroda PEG) nebo KAN (kanyla, indikováno symbolem) 

 

Přístup k základnímu nastavení 

 

On / Off / Pause (Zap / Vyp / Pozastavit) 

 

Volba šířky pásma impulsu 

 

Režim: Frekvence impulzů 

 

3.4 Prvky displeje 
 

Symbol Význam 

 

Indikuje, že aktuální proud je uveden v mA. 

 Indikace elektrického okruhu pacienta: Elektrický obvod neuzavřený. 

 Indikace elektrického okruhu pacienta: Elektrický okruh uzavřen. 

 

 
Skutečně naměřená hodnota odpovídá („5“) nebo neodpovídá („?“) jmenovité nebo 

požadované hodnotě (když nejsou vysílány žádné impulsy, neaktivní) (jmenovitý proud = 

skutečný proud) 
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Symbol Význam 

 

Indikace úrovně nabití baterie 

Každý z pěti segmentů představuje 20 % kapacity baterie. To znamená, že pokud je vidět 

všech pět segmentů, je k dispozici 100 % využitelné kapacity baterie. 

  

 
Provozní režimy: PEG, kanyla nebo katétr (pouze MultiStim SWITCH). 

 
Indikuje, že je aktivován režim nastavení. 

 
 

Indikace šířky pásma impulsu a frekvence. Číslice a jednotky zobrazené v symbolu 

představují hodnoty zvolené pomocí ovládacích tlačítek (viz popis). 

 

3.5 Nastavení struktury nabídky 
 

Úroveň 
NASTAVENÍ 1 

Nastavení / uložení hlasitosti 

Možnosti výběru: A4, A3, A2, A1 (snížení hlasitosti, pípnutí) 

0 (globální ztlumení) 

1, 2, 3, 4 (zvýšení hlasitosti, zvuky impulzů) 

Úroveň 
NASTAVENÍ 2 

Nastavení počátečních parametrů pro režim kanyly 

Možnosti výběru: uložení nastavené hodnoty (řídicí zařízení). 

Úroveň 
NASTAVENÍ 3 

Nastavení počátečních parametrů pro režim PEG. 

Možnosti výběru: uložení nastavené hodnoty (řídicí zařízení). 

 

4. Provoz 

4.1 Předprovozní kontrola 

Dodržujte prosím následující body: Zařízení s abnormálním chováním se nesmí uvádět do provozu. 

V takovém případě kontaktujte zákaznický servis. Elektrické lékařské přístroje smí opravovat pouze výrobce nebo 

instituce výslovně autorizovaná výrobcem. 

 
Před prvním spuštěním prosím proveďte následující kontrolní postup: 

1. Stisknutím tlačítka ON (ZAP) spusťte zařízení. Nyní zařízení automaticky spustí sekvenci autotestu. Po 

úspěšném dokončení sekvence autotestu se zařízení přepne do režimu PAUSE (POZASTAVIT). LCD displej 

vás bude informovat o aktuálním nastavení. Pokud po zapnutí přístroje není vidět žádná indikace, ihned 

vyměňte baterii. (Seznamte se s kapitolou Baterie.) Pokud se při sekvenci autotestu zjistí vadná funkce, pak 

se na LCD displeji zobrazí odpovídající chybový kód. Pokud k tomu dojde, zařízení již není funkční. (Seznamte 

se s kapitolou Chybové zprávy.) 

2. Vizuálně zkontrolujte kabel elektrody. Poškozené kabely se nesmí používat. Připojte kabel elektrody k 

hornímu konci zařízení MultiStim. Postupujte následovně: Vložte zástrčku kabelu elektrody do objímky 

zařízení tak, aby drážka na objímce zástrčky byla zarovnána s drážkou a červenou značkou na objímce 

zařízení. 

Zástrčku lze zasunout pouze v této poloze; v žádném případě ji 

nezasouvejte násilím. Nyní zasuňte zástrčku až na doraz. Zástrčka je po 

zasunutí zajištěna v této poloze. Nelze ji nechtěně odpojit tahem za  

kabel elektrody. Chcete-li zástrčku elektrody odpojit, uchopte ji za Obr.1 Obr. 2 

texturovaný povrch palcem a ukazováčkem poblíž červené tečky. Pojistný mechanismus 
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zástrčky se automaticky odpojí vytažením ze zařízení a zástrčku lze poté bez problémů vyjmout. Kabel 

elektrody neodstraňujte jiným způsobem, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo kabelu elektrody. 

Na LCD displeji se zobrazuje nastavený jmenovitý stimulační proud. Dostupný rozsah nastavení (špičková 

hodnota) se může lišit (6,0 mA nebo 60,0 mA) v závislosti na zvoleném režimu. 

 
3. Provedení zkratového testu: Připojte zásuvku stimulační elektrody ke svorce 

stimulační elektrody pomocí dodané červené zkratovací zástrčky (= zkrat). Poté 

zvyšte jmenovitý stimulační proud otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček 

alespoň na 1,0 mA a zkontrolujte na displeji symbol 

»=«. O několik okamžiků později se na displeji musí zobrazit »=«. 

Obr. 3 

 
Pokud se na displeji trvale zobrazuje odlišná funkce (symbol »«), pak je v okruhu 

stimulace pacienta závada. 

4. Odpojte elektrické spojení mezi zástrčkou elektrody a svorkou elektrody a odstraňte červenou zkratovací 

zástrčku. Na LCD displeji se nyní může zobrazit symbol »«. To znamená, že zvolený jmenovitý stimulační 

proud je odlišný od skutečného stimulačního proudu. Pokud se chování liší od chování popsaného v bodech 

3 a 4, může být příčinou vadný kabel (zkrat nebo přerušení). Zkontrolujte funkci ještě jednou pomocí druhého 

kabelu. Nakonec vytáhněte červenou zkratovací zástrčku ze zásuvky elektrody. 

5. Vypněte přístroj MultiStim delším stisknutím tlačítka ON/ OFF/ PAUSE (ZAP / VYP / POZASTAVIT) (min. 2 

sekundy). (Věnujte prosím pozornost kapitole Zapnutí a vypnutí). Po použití byste měli zařízení vypnout, aby 

se šetřila baterie. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, aby nedošlo k vytečení. 

6. Před použitím zařízení pro pacienta si prosím přečtěte kapitolu Varování a preventivní opatření. 

 
Při zapnutí zařízení se vyvolají spouštěcí parametry předem určené v bodech nastavení 2 a 3. Před každou 

aplikací pro pacienta je třeba zkontrolovat a v případě potřeby upravit nastavení přístroje. 

 

4.2 Provoz nervového stimulátoru 

Zapnutí a vypnutí 

Stisknutím tlačítka ON/ OFF/ PAUSE (ZAP / VYP / POZASTAVIT) se zařízení MultiStim 

SENSOR zapne. 

Po zapnutí zařízení se nejprve provede automatický autotest. Po úspěšném dokončení autotestu se 

zařízení okamžitě přepne do režimu PAUSE (POZASTAVIT). Z důvodu ochrany baterie se zařízení po uplynutí 

20 minut od posledního stisknutí tlačítka automaticky vypne s předchozím akustickým upozorněním. 

Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka ON/ OFF/ PAUSE (ZAP / VYP / POZASTAVIT) po dobu alespoň dvou 

sekund se zařízení vypne. 

 
4.3 Funkce PAUSE (POZASTAVIT) 

Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka ON/ OFF/ PAUSE (ZAP / VYP / POZASTAVIT) nebo 

stisknutím otočného knoflíku aktivujete režim PAUSE (POZASTAVIT). Stimulace přístrojem MultiStim SENSOR 

se v tomto stavu zastaví. Symbol »=« nebo »« zmizí, což znamená, že zařízení je v režimu PAUSE 

(POZASTAVIT) a hodnota intenzity proudu i symbol mA začnou blikat. 

 
Důležité: 

Během režimu PAUSE lze změnit všechny parametry stimulace bez vysílání stimulačních impulzů do těla 

pacienta. Opětovné krátké stisknutí tlačítka ON/OFF/PAUSE (ZAP / VYP / POZASTAVIT) nebo opětovné stisknutí 

otočného knoflíku ukončí režim PAUSE (POZASTAVIT) a obnoví normální režim stimulace. 

 
4.4 Režim 1 Hz / 2 Hz 

Stisknutím přepínače 1 Hz / 2 Hz změníte nastavení frekvence z 1 Hz na 2 Hz nebo naopak. Nová 

hodnota se na 2 sekundy zobrazí na displeji šířky pulzu. 
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4.5 Režim kanyla / KAN 

Přístroj MultiStim SENSOR nabízí možnost stimulace pomocí invazivní stimulační kanyly 

(např. PAJUNK® UniPlex NanoLine). Punkční kanyla je připojena k pacientskému kabelu pomocí 

přípojky, která slouží k tomuto účelu. Lepicí elektroda je připevněna k povrchu kůže pacienta na vhodném místě 

(dobrý kontakt), aby se zajistilo vedení proudu. Na lepicí elektrodě je upevněna červená elektrodová svorka 

(kladný pól, anoda). Při stimulaci pomocí kanyly je proud veden mezi hrotem kanyly (záporný pól, katoda) a 

svorkou červené elektrody (kladný pól, anoda). Stisknutí tlačítka  umožňuje přepínání tam a zpět mezi 

výstupem PEG a výstupem katétru. 

Pokud je aktivována stimulace kanylou, objeví se symbol  . Počáteční intenzita stimulačního proudu, 

stimulační frekvence a šířka pásma impulzu jsou samostatně nastavitelné pro oba dva výstupy (viz funkce 

SETUP (NASTAVENÍ)). 

 
4.6 Režim katétr CATH 

Přístroj MultiStim SENSOR poskytuje možnost provádět stimulaci pomocí perkutánní elektrody 

(elektroda PEG). Monopolární elektroda PEG je připojena k připojovacímu 

portu pacientského kabelu, který je určen k tomuto účelu. Lepicí elektroda je připevněna k povrchu kůže pacienta 

na vhodném místě (dobrý kontakt), aby se zajistilo vedení proudu.  Na lepicí elektrodě je upevněna červená 

elektrodová svorka (kladný pól, anoda). Při stimulaci pomocí elektrody je proud veden mezi perkutánní 

elektrodou (záporný pól, katoda) a červenou elektrodovou svorkou (kladný pól, anoda). Stisknutí tlačítka  

umožňuje přepínat tam a zpět mezi výstupem PEG a výstupem katétru. 

Pokud aktivujete stimulaci elektrodou PEG, objeví se nápis »PEG«. Počáteční intenzita stimulačního proudu, 

stimulační frekvence a šířka pásma impulsů jsou samostatně nastavitelné pro oba dva výstupy (viz funkce 

SETUP (NASTAVENÍ)). 

 
Dodržujte prosím následující body: 

Pokud při přepnutí na provoz PEG není detekován žádný kabel PEG, tj. elektroda PEG není připojena nebo je 

vadná, na displeji se zobrazí „no“ (ne) a zazní chybový zvukový signál, který signalizuje přerušení provozu. 

Tlačítko  je bez funkce. 

 
Pokud dojde k odpojení elektrody v režimu PEG, zobrazí se symbol prázdného kruhu a na displeji se objeví 

upozornění na příliš vysokou impedanci. Nyní: 

a) elektrodu PEG můžete znovu připojit. To způsobí, že se zařízení vrátí do původního režimu, resp. 

b) přístroj lze přepnout na stimulaci kanylou stisknutím tlačítka  . 
 

4.7 Volba amplitudy (nastavení jmenovitého stimulačního proudu) 

Intenzitu stimulačního proudu lze nastavit pomocí drážkovaného otočného knoflíku umístěného ve středu 

přístroje. Otočením knoflíku o jeden krok doprava (tj. ve směru hodinových ručiček) zvýšíte intenzitu 

stimulačního proudu o jeden přírůstkový krok. Otočením knoflíku na levou stranu (tj. proti směru hodinových 

ručiček) snížíte intenzitu stimulačního proudu o jeden přírůstkový krok. Aktuálně zvolená intenzita stimulačního 

proudu je indikována na LCD displeji. Tato specifikovaná hodnota bude odpovídat skutečně emitovanému 

stimulačnímu proudu pouze tehdy, když je elektrický stimulační obvod přes pacienta řádně uzavřen. 

V takovém případě zvolený stimulační proud (nastavená hodnota), který se zobrazuje na displeji, přesně 

odpovídá stimulačnímu proudu, který skutečně protéká elektrickým obvodem pacienta. Tato správná funkce je 

indikována symbolem »=«. 

Jakmile se zvolený stimulační proud začne lišit od skutečně protékajícího stimulačního proudu, 

na displeji se zobrazí symbol »«. Upozorňujeme, že v tomto případě může být proud skutečně protékající 

tělem pacienta nižší než požadovaný stimulační proud, který jste dříve zvolili. Zvýšení zvoleného stimulačního 

proudu tedy nemusí ovlivnit stimulační proud, který skutečně protéká tělem pacienta. Pokud k tomu dojde, je 

bezpodmínečně nutné snížit jmenovitý stimulační proud a zjistit příčinu nedostatečného nebo chybějícího 

spojení s tělem pacienta. Za žádných okolností nezvyšujte jmenovitý stimulační proud, dokud nebude 

jednoznačně zjištěn a odstraněn důvod chybného proudu procházejícího tělem pacienta. 
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PEG 

Rozsah Přírůstkový krok 

> 0 mA – 5 mA 0,2 mA 

> 5 mA – 10 mA 0,5 mA 

> 10 mA – 20 mA 1,0 mA 

> 20 mA – 40 mA 2,0 mA 

> 40 mA – 60 mA 5,0 mA 
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4.8 Režimy displeje pro stimulační proud 

Když otáčením knoflíku nastavujete intenzitu stimulačního proudu, nastavená hodnota (hodnota PRESET 

(PŘEDNASTAVENO)) se zobrazuje na LCD displeji. Pokud přestanete otáčet knoflíkem, přístroj se automaticky 

přepne na indikaci intenzity stimulačního proudu, který skutečně protéká tělem pacienta (hodnota ACTUAL 

(AKTUÁLNÍ)). Při indikaci aktuálně protékajícího proudu se na LCD displeji na levé straně intenzity proudu navíc 

zobrazuje symbol lidské postavy. 

 
Kanyla 

Rozsah Přírůstkový krok 

> 0,00 mA – 0,50 mA 0,02 mA 

> 0,50 mA – 1,00 mA 0,05 mA 

> 1,00 mA – 2,00 mA 0,10 mA 

> 2,00 mA – 4,00 mA 0,20 mA 

> 4,00 mA – 6,00 mA 0,50 mA 

 

4.9 Indikace intenzity proudu 

Aktuálně protékající proud v mA je indikován čísly na displeji a také v analogové podobě na spodním okraji 

displeje pomocí dvou sloupcových grafů. 

 
Indikace rozlišení rozsahu 

Horní sloupcový graf 20–60 mA Rozlišení 1 mA 

Spodní sloupcový graf 0–20 mA Rozlišení 0,5 mA 
 

 
4.10 Indikace stavu baterie 

Stav baterie se trvale zobrazuje na displeji indikací zbývající využitelné kapacity baterie. Každý z pěti segmentů 

představuje 20 % kapacity baterie. To znamená, že pokud je vidět všech pět segmentů, je k dispozici 100 % 

využitelné kapacity baterie. Pokud je vidět jen 20 % dostupné kapacity baterie, indikátor stavu baterie začne 

blikat. Pak je třeba baterii brzy vyměnit nebo připravit po ruce náhradní baterii pro výměnu. Pokud již není vidět 

žádný segment, zařízení vydává akustické varovné signály a symbol baterie bliká. Pokud kapacita baterie 

klesne ještě níže, zařízení se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne. 

 
4.11 Úprava šířky pásma stimulačního impulsu 

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete možnost programu, která vám umožní přednastavit šířku pásma 

stimulačního impulsu. Hodnota intenzity proudu a rozměr mA zmizí z displeje. Nyní lze šířku pásma 

stimulačního impulsu uvedenou v pravém horním rohu displeje nastavit pomocí otočného knoflíku na jednu z 

následujících hodnot: 

Poté musíte jednou stisknout tlačítko šířky pulzu, abyste mohli provést změnu otáčením knoflíku. 0,05 ms (5 50 μs) 

0,1 ms (5 100 μs) 

0,2 ms (5 200 μs) 

0,3 ms (5 300 μs) 

0,5 ms (5 500 μs) 

1,0 ms (5 1000 μs) 

Funkce nastavení se ukončí, a za sekundu po posledním otočení nebo po dalším stisknutí tlačítka se 

nastavená hodnota uloží. 

 
Mějte na paměti následující: 

Stimulace se během nastavování nepřeruší a šířka pásma impulsu se neustále přizpůsobuje podle zobrazené 

hodnoty. Doporučuje se upravit šířku pásma stimulačních impulsů před připojením k pacientovi nebo provést 

nastavení v režimu PAUSE. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že při použití velkých šířek impulzů se životnost 

baterie značně zkracuje kvůli vysokému vyzařování energie. 
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5. Funkce NASTAVENÍ 

5.1.1 ÚROVEŇ NASTAVENÍ 1: Ovládání hlasitosti 

Jedním stisknutím tlačítka SETUP (NASTAVENÍ) aktivujete programovou možnost, která vám umožní ovládat 

hlasitost kontrolního zvuku při monitorování i výstražných zvuků. 

Na displeji se zobrazí číslo, které se objeví na levé straně vedle indikace VOL. (viz tabulka). Toto číslo 

odpovídá určité předem definované hlasitosti. 

Tuto hlasitost lze zvýšit nebo snížit pomocí otočného knoflíku. Hodnota 4 odpovídá maximální hlasitosti. 

Otočením hodnoty na 0 se zvuk pro monitorování vypne. Delším stisknutím tlačítka SETUP (NASTAVENÍ) 

(minimálně na 2 sekundy) trvale uložíte hodnotu hlasitosti aktuálně indikovanou na displeji. Během procesu 

ukládání je slyšet monitorovací zvuk. 

Zařízení automaticky opustí režim SETUP (NASTAVENÍ) a přepne se do režimu PAUSE(POZASTAVIT). 

Krátkým stisknutím tlačítka SETUP (NASTAVENÍ) přejdete k další položce nabídky SETUP (NASTAVENÍ) bez 

uložení nastavení hlasitosti. 

 
Hlasitost monitorovacích a výstražných zvuků 

Displej Monitorovací zvuky Výstražné zvuky  

4 velmi hlasité velmi hlasité  
 
Monitorovací a 

výstražné zvuky 

3 hlasité hlasité 

2 střední střední 

1 nízké nízké 

0 vypnuto vypnuto 

A1 vypnuto nízký  
 
Pouze výstražné zvuky 

A2 vypnuto střední 

A3 vypnuto hlasité 

A4 vypnuto velmi hlasité 

 

5.1.2 ÚROVEŇ NASTAVENÍ 2: Nastavení počátečních parametrů pro „režim kanyly“ 

Dvojitým kliknutím na tlačítko SETUP (NASTAVENÍ) aktivujete možnost programu, která vám umožní jednotlivé 

přednastavení parametrů stimulace pro kanylu po zapnutí přístroje. Níže jsou uvedeny parametry a nastavení 

výrobce. 

Delším stisknutím tlačítka SETUP (NASTAVENÍ) (minimálně na 2 sekundy) trvale uložíte hodnoty aktuálně 

indikované na displeji. Během procesu ukládání je slyšet monitorovací zvuk. Poté budete přesměrováni do 

režimu PAUSE (POZASTAVIT). Krátkým stisknutím tlačítka SETUP (NASTAVENÍ) přejdete k další položce 

nabídky SETUP (NASTAVENÍ) beze změny stávajícího nastavení (viz 3.8.3). 

 
Dodržujte prosím následující body: 

Nastavení frekvence a šířky impulsního pásma je třeba nastavit při normálním provozu, tj. před prvním stisknutím 

tlačítka SETUP (NASTAVENÍ). Intenzitu proudu lze stále měnit ve funkci SETUP (NASTAVENÍ) pomocí 

otočného knoflíku. 

 
POZOR: 

Volba příliš vysoké počáteční intenzity stimulačního proudu může mít za následek bolestivou stimulaci pacienta 

při následném zavádění kanyly. 

 
Počáteční parametry pro stimulaci pomocí kanyly 

Parametr kanyly Rozsah nastavení Nastavení výrobce 

Intenzita stimulačního proudu 0 – 6,00 mA 1,50 mA 

Frekvence stimulace 1 Hz, 2 Hz 2 Hz 

Šířka pásma stimulačního impulsu 0,05 ms / 0,1 ms / 0,2 ms / 

0,3 ms / 0,5 ms / 1,00 ms 

0,1 ms 
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5.1.3 ÚROVEŇ NASTAVENÍ 3: Nastavení počátečních parametrů pro „režim PEG“ 

Trojitým kliknutím na tlačítko SETUP (NASTAVENÍ) aktivujete možnost programu, která vám umožní jednotlivě 

přednastavit parametry stimulace pro elektrodu PEG po zapnutí přístroje. Níže jsou uvedeny parametry a nastavení 

výrobce. 

Delším stisknutím tlačítka SETUP (NASTAVENÍ) (minimálně na 2 sekundy) trvale uložíte hodnoty aktuálně 

indikované na displeji. Během procesu ukládání je slyšet monitorovací zvuk. Poté budete přesměrováni do 

režimu PAUSE (POZASTAVIT). 

Nastavení frekvence a šířky impulsního pásma je třeba nastavit při normálním provozu, tj. před prvním stisknutím 

tlačítka SETUP s (NASTAVENÍ). Intenzitu proudu lze stále měnit ve funkci SETUP (NASTAVENÍ) pomocí otočného 

knoflíku. 

 
Počáteční parametry pro stimulaci pomocí elektrody PEG 

Parametr PEG Rozsah nastavení Nastavení výrobce 

Intenzita stimulačního proudu 0 – 60,00 mA 10 mA 

Frekvence stimulace 1 Hz, 2 Hz 1 Hz 

Šířka pásma stimulačního impulsu 0,05 ms / 0,1 ms / 0,2 ms / 

0,3 ms / 0,5 ms / 1,00 ms 

0,5 ms 

 

6. Chybové zprávy 

Po zapnutí přístroje MultiStim SENSOR zařízení automaticky provede autotest. Pokud zařízení během 

autotestu nebo během normálního provozu rozpozná vadnou funkci, na LCD displeji se zobrazí odpovídající 

chybový kód. 

Poté již přístroj není funkční a nelze jej dále používat. 

Přístroj je třeba jakýmkoli způsobem vrátit výrobci k opravě. Pokud potřebujete pomoc, zeptejte se svého prodejce, 

rád vám pomůže. 
 

V objednávce opravy uveďte chybový kód. Jsou možné následující chybové kódy: 

E1 Chyba v paměti programu 

E3 Chybné pulzní napětí 

E4 Chybné vnitřní nastavení proudu 

E5 Vadný pulzní proud (možná poškozený kabel) 

E6 Baterie je vybitá 

Pokud uvidíte jakékoli chybové kódy, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte výrobce nebo svého prodejce. 

 
7. Baterie 

Správné nabití baterie je třeba pravidelně kontrolovat. Postupujte podle popisu v části Indikace stavu baterie. 

Kapacita baterie nižší než 20 % (viditelný 1 segment) způsobí, že indikátor stavu baterie začne blikat a baterii je 

třeba vyměnit. Pokud kapacita baterie klesne na hodnotu, která omezí funkčnost, přístroj se automaticky vypne. 

Pokud přístroj MultiStim delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, aby nedošlo k vytečení. 

 
7.1 Výměna baterie 

Přihrádka na baterie se nachází na spodní straně přístroje MultiStim SENSOR. Pomocí vhodného nástroje 

otevřete přihrádku odšroubováním šroubu na zadní straně zařízení. Vyměňte baterii. Nezapomeňte zkontrolovat 

správnou polaritu. Používejte výhradně 9 V alkalicko-manganové baterie (např. VARTA 4022, DURACELL MN 

1604). S těmito bateriemi získáte prodlouženou funkčnost a extrémně spolehlivý provoz. 

 
Pozor: 

V případě vytečení baterie je třeba zařízení z bezpečnostních důvodů přestat používat. Pokud do vnitřku 

zařízení unikne kyselina, může dojít k poškození nebo narušení základních funkčních sestav. Zařízení je třeba 

vrátit výrobci ke kontrole. 

 
8. Čištění a dezinfekce zařízení 

Čištění lze provést otřením dezinfekčním prostředkem. Dávejte pozor, aby se do zařízení nedostala voda ani 

vlhkost. K dezinfekci můžete použít alkohol nebo komerčně dostupné dezinfekční prostředky na alkoholové 

bázi, které neobsahují metylalkohol. 
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Pozor: 

Následující prostředky se pro účely čištění nesmí používat: 

trichloretylen, aceton, butanon (methylethylketon), benzen, metylalkohol nebo celulózové ředidlo (cellosolve 

atd.). 

 
9. Údržba a technické bezpečnostní kontroly 

Před použitím zkontrolujte správný stav zařízení a příslušenství. Vadné zařízení se nesmí používat. Elektrické 

lékařské přístroje smí opravovat pouze výrobce nebo instituce výslovně autorizovaná výrobcem. Součástí 

objednávky opravy musí být podrobný popis závady. 

 
9.1 Technické bezpečnostní kontroly 

Před každým použitím je třeba zkontrolovat funkčnost zařízení podle pokynů uvedených v návodu k obsluze. 

 
9.2 Kniha zařízení 

Operátor technického zdravotnického zařízení třídy IIa je povinen vést knihu zařízení. Do knihy 

zařízení je třeba zapisovat následující záznamy: 

1. Datum a čas zkoušky funkčnosti před prvním provozním použitím zařízení 

2. Datum a čas seznámení se zařízením, a také jména osob seznámených s obsluhou zařízení 

3. Datum a čas provedení předepsaných kontrol technické bezpečnosti (pokud je to relevantní) a opatření 

údržby, a také jméno osoby nebo společnosti, která opatření provedla 

4. Datum, čas, typ a následky poruch a opakovaných provozních chyb stejného typu. Součástí knihy zařízení je 

Certifikát o shodě CE.2 

 
10. Seznam příslušenství a náhradních dílů pro přístroj MultiStim 

Následující produkty PAJUNK® lze použít jako originální příslušenství pro zařízení MultiStim a jsou dostupné v 

široké škále rozměrů: 

• Všechny stimulační kanyly PAJUNK® pro anestezii nervového bloku (jednorázové použití). 

• Všechny stimulační kanyly PAJUNK® pro kontinuální anestezii nervových bloků. 

• Monopolární stimulační elektroda PEG. 

• Bipolární stimulační elektroda PEG. 

• Hlavní kabel pacienta pro připojení stimulačních kanyl, elektrody PEG a komerčně dostupné lepicí stimulační 

elektrody s označením CE. 

• Různé řady nástavců a adaptérů. 

 
11. Gradienty signálů, průběhy impulsů a výkonové diagramy 

Pro všechny gradienty signálů se stimulace provádí pomocí jednofázových negativních čtvercových pulzů. 

Elektrická energie je emitována pouze po dobu trvání stimulačního pulzu. Proto mějte na paměti, že porovnání 

jmenovitého / efektivního proudu (označeného »=« nebo »«) se provádí výhradně během doby, ve které je 

emitován negativní stimulační impuls. Tento stav se uloží a zobrazí během periody mezipulzu až do vyslání 

dalšího impulzu. 

 
Tvar pulsu: čtvercový puls 

Frekvence: 1 Hz nebo 2 Hz 

Šířka dle zvoleného výkonu 
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11.1 Časy nárůstu a poklesu 

Efektivně měřené doby nárůstu a poklesu obvykle dosahují hodnoty 0,004 ms ± 0,002 ms. 

Doba nárůstu a poklesu velmi závisí na nastavené šířce impulzu (PW) a frekvenci impulzu (PF). V menší míře 

závisejí na aktuální amplitudě a na zvoleném kanálu {KAN, PEG}. Největší korelaci mají s odporem těla pacienta 

(Rp). Horní mezní hodnoty platí pro jmenovitý rozsah odporu [1 kV ...12 kV]. Pro větší odpory se časy prodlouží, 

jak je znázorněno na následujícím obrázku. Při 50 kV jsou možné hodnoty přesahující 0,015 ms (zejména pro 

dobu poklesu). 

 
 

 

 
 

 
12. Poznámky, varování 

Pokud jste během provozu v režimu CATH upravili intenzitu stimulačního proudu > 0,06 mA nebo > 0,2 mA a v 

režimu zobrazení »Indication of the stimulation current intensity actually flowing through the patient« (Indikace 

intenzity stimulačního proudu skutečně protékající tělem pacienta) je indikováno 0,00 mA, mohou nastat 

následující okolnosti v důsledku tolerancí Full Scale (Plný rozsah). tyto okolnosti způsobují následující chybu: 

• není připojen žádný kabel nebo je stimulační kabel vadný, 

• elektrody nejsou připojeny správně nebo nejsou připojeny vůbec, 

• elektrický odpor tkáně pacienta je příliš vysoký. 

 
Uživatel může pro lékařské účely použít každou komerčně dostupnou samolepicí elektrodu s označením CE. Při 

efektivních hustotách proudu nad 2 mA/cm2 pro všechny povrchy lepicích elektrod je nutná zvýšená pozornost 

uživatele. 

Při použití stimulační kanyly lze dosáhnout teoretické maximální hustoty proudu 32,4 mA/mm2! 

Dezinfekci provádějte otřením. Za žádných okolností neprovádějte dezinfekci postřikem! Zabraňte kondenzaci! 

V případě nekompatibility a / nebo vzájemného působení materiálu výrobek nepoužívejte. 

 
13. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

Přístroj MultiStim SENSOR vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) EN 60601-1- 2:2007. 

Testy elektromagnetické kompatibility provedla společnost: Nemko GmbH & Co. KG – Testovací a certifikační 

orgán – Reetzstrasse 58 - 76327 Pfinztal - Německo 

 
 
 

 
36 

Stimulační proud PEG pacienta vs impedance těla pacienta 

Časy nárůstu a poklesu 



XS190056I.indb  37 08.12.17  09:33 

 

 

Č
e
š
ti

n
a
 

 

 
Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetické emise (podle normy EN 60601-1-

2:2007; 5.2.2.1, Tabulka 1) 

Přístroj MultiStim SENSOR je určen pro použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník 

nebo uživatel přístroje MultiStim SENSOR by měl zajistit, aby byl přístroj používán právě v takovém prostředí. 

Test emisí Shoda Elektromagnetické prostředí 

- pokyny 

Vysokofrekvenční emise 

podle CISPR 11 

Skupina 1 Přístroj MultiStim SENSOR 

využívá vysokofrekvenční energii 

pouze pro svou vnitřní funkci. 

Proto jsou jeho vysokofrekvenční 

emise velmi nízké a není 

pravděpodobné, že by 

způsobovaly jakékoli rušení 

blízkých elektronických zařízení. 

Vysokofrekvenční emise podle 

normy CISPR 11 

Třída B Přístroj MultiStim SENSOR je 

vhodný pro použití ve všech 

provozovnách, včetně domácností 

a provozoven přímo připojených k 

veřejné nízkonapěťové napájecí 

síti, která napájí budovy používané 

pro obytné účely. 

Harmonické emise podle normy 

IEC 61000-3-2 

Nepoužívá se 

Kolísání napětí / emise flikru podle 

normy IEC 61000-3-3 

Nepoužívá se 
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Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetické emise (podle normy EN 

60601-1-2:2007; 5.2.2.1, Tabulka 2) 

Přístroj MultiStim SENSOR je určen pro použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. 

Zákazník nebo uživatel přístroje MultiStim SENSOR by měl zajistit, aby byl přístroj používán právě v 

takovém prostředí. 

Test odolnosti Testovací úroveň IEC 
60601 

Úroveň shody Elektromagnetické 

prostředí – pokyny 

Elektrostatický 

výboj (ESD) 

podle normy IEC 

61000-4-2 

± 6 kV kontakt 

± 8 kV vzduch 

± 6 kV kontakt 

± 8 kV vzduch 

Podlahy by měly být ze 

dřeva, betonu nebo 

keramických dlaždic. 

Pokud jsou podlahy 

pokryty syntetickým 

materiálem, relativní 

vlhkost by měla být 

alespoň 30 %. 

Elektrický rychlý 

přechod nebo výboj 

podle normy 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV pro napájecí 

vedení 

± 1 kV pro vstupní / 

výstupní vedení 

Nepoužívá se Nepoužívá se 

Přepětí podle normy 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV mezi vedeními 

± 2 kV mezi vedením a zemí 

Nepoužívá se Nepoužívá se 

Poklesy napětí, 

krátká přerušení a 

kolísání napětí na 

vstupních 

napájecích 

vedeních podle 

normy 

IEC 61000-4-11 

< 5 % Ur 

(>95 % pokles Ur) na 
0,5 cyklu 

 
40 % Ur 

(60 % pokles Ur) po 
dobu 5 cyklů 

 
70 % Ur 

(30 % pokles Ur) po 
dobu 25 cyklů 

 
< 5 % Ur 

(> 95 % pokles Ur) 
po dobu 5 s 

Nepoužívá se Nepoužívá se 

Frekvence 

napájení (50 / 60 

Hz), magnetické 

pole podle normy 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetická pole napájecí 

frekvence by měla být na 

úrovních 

charakteristických pro 

typické umístění v 

typickém komerčním 

nebo nemocničním 

prostředí. 

Ur je střídavé síťové napětí před aplikací testovací úrovně. 
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Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetické emise (podle normy EN 60601-1-2:2007; 

5.2.2.2, Tabulka 3) 

Přístroj MultiStim SENSOR je určen pro použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo 

uživatel přístroje MultiStim SENSOR by měl zajistit, aby byl přístroj používán právě v takovém prostředí. 

Test odolnosti Testovací úroveň IEC 
60601 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí 

- pokyny 

Vysoké 

frekvence šířené 

vedením podle 

normy IEC 

61000-4-6 

3 Vrms 

150 kHz až 80 MHz mimo 

pásmaa 
 

10 Vrms 

150 kHz až 80 MHz v 

pásmech ISMa
 

Nepoužívá se 

 

 
Nepoužívá se 

Přenosné a mobilní 

vysokofrekvenční 

komunikační zařízení by se 

nemělo používat ve větší 

blízkosti žádné části přístroje 

MultiStim SENSOR, včetně 

kabelů, než je doporučená 

vzdálenost odstupu vypočítaná 

z rovnice platné pro frekvenci 

vysílače. Doporučená 

vzdálenost odstupu: 

d = 3,5/U1√P pro 150 kHz 

až 80 MHz  

d = 12/U1√P pro 80 MHz 

až 800 MHz  

d = 23/U1√P pro 800 MHz 

až 2,5 GHz 

kde P je maximální jmenovitý 

výstupní výkon vysílače ve 

wattech (W) podle výrobce 

vysílače a d je doporučená 

vzdálenost odstupu v metrech 

(m)b. 

Vysoké 

frekvence 

šířené 

vyzařováním 

podle normy 

IEC 61000-4-3 

10 V/m 

80 MHz až 2,5 GHz 

10 V/m Intenzity polí z pevných 

vysokofrekvenčních vysílačů, 

jak bylo zjištěno 

elektromagnetickým 

průzkumem místa,c by měly 

být nižší než úroveň shody v 

jednotlivých frekvenčních 

rozsazích.d 

V blízkosti zařízení 

označeného následujícím 

symbolem může docházet k 

rušení: 

 

Poznámka 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 
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Poznámka 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetických emisí je 

ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a lidí. 

a) Pásma ISM (průmyslové, vědecké a lékařské) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 

13,553 MHz až 13,567 MHz; 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40.66 MHz až 

40,70 MHz. 

b) Účelem úrovní shody ve frekvenčních pásmech ISM mezi 150 kHz a 80 MHz a ve frekvenčním rozsahu 80 

MHz až 2,5 GHz je snížit pravděpodobnost, že by mobilní nebo přenosné komunikační zařízení mohlo 

způsobovat rušení, pokud by bylo neúmyslně přemístěno do oblastí s pacienty. Z tohoto důvodu se při 

výpočtu doporučené vzdálenosti odstupu pro vysílače v těchto frekvenčních rozsazích používá přídavný 

faktor 10/3. 

c) Intenzitu polí z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice rádiových (mobilních nebo bezdrátových) 

telefonů a pozemních mobilních rádií, amatérských rádií, rozhlasového vysílání AM a FM a televizního 

vysílání, nelze teoreticky přesně předvídat. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vytvořeného 

pevnými vysokofrekvenčními vysílači je třeba vzít v úvahu elektromagnetický průzkum místa. Pokud 

naměřená intenzita pole v místě, kde se používá přístroj MultiStim SENSOR, překračuje příslušnou výše 

uvedenou úroveň shody pro vysoké frekvence, je třeba přístroj MultiStim SENSOR pozorovat a ověřit 

normální provoz. Pokud pozorujete abnormální výkon, mohou být nutná další opatření, jako například změna 

orientace nebo přemístění přístroje MultiStim SENSOR. 

d) Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 10 V/m. 

 

Omezení záruky / vyloučení odpovědnosti 

Společnost PAJUNK® GmbH Medizintechnologie garantuje výrobu svých produktů s maximální možnou péčí. 

TOTO JE JEDINÁ PLATNÁ ZÁRUKA A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A 

REALIZOVANÉ REPREZENTACE. Je třeba si uvědomit, že vzhledem k biologickým rozdílům osob, které mají 

být ošetřeny, není žádný výrobek vždy absolutně účinný za všech podmínek a okolností v rámci prostředí. 

Součásti sad vyráběné společností PAJUNK® GmbH Medizintechnologie i jejich jednotlivé komponenty jsou 

vzájemně kompatibilní. Před použitím jednotlivých produktů / sad značky PAJUNK® GmbH Medizintechnologie v 

kombinaci s výrobky jiných firem musí uživatel zajistit aplikačně specifickou kompatibilitu jednotlivých produktů. 

Společnost PAJUNK®
 GmbH Medizintechnologie nemá žádný vliv na aplikaci produktu, na diagnostiku pacienta a 

na manipulaci s produktem mimo společnost. Společnost PAJUNK® GmbH Medizintechnologie nemůže zaručit 

prospěšnou ani nekomplikovanou aplikaci produktu. Společnost PAJUNK® GmbH Medizintechnologie proto 

nepřebírá žádnou odpovědnost za škody a náklady. 

Společnost PAJUNK®
 GmbH Medizintechnologie nahradí výrobky, které jsou podle společnosti PAJUNK®

 GmbH 

Medizintechnologie vadné. Zaměstnanci společnosti PAJUNK®
 GmbH Medizintechnologie nemají oprávnění 

měnit výše uvedené podmínky, rozšiřovat odpovědnost nebo přijímat či souhlasit s dalšími povinnostmi 

souvisejícími s produktem. 

 
Obecné poznámky 

V souladu se zákony USA se tento produkt smí prodávat pouze prostřednictvím lékaře nebo na jeho předpis. 

Všechna práva na změnu nebo úpravu produktu zůstávají vyhrazena. 

Výrobky neobsahují latex. 

Vyrobeno v Německu – vyrábí společnost PAJUNK®
 GmbH Medizintechnologie 
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Klíč k symbolům používaným při označování: 
 

Výrobce Kód šarže 

 

    Datum spotřeby Chraňte před slunečním zářením. 

 
Katalogové číslo Teplotní limit 

 

Sterilizováno pomocí etylenoxidu Přečtěte si návod k použití. 
 

Nesterilizujte Výrobek je v souladu s platnými požadavky 
stanovenými v 

Pokud je obal poškozen, výrobek 
nepoužívejte. 

harmonizační legislativě Společenství. 

 
Udržujte v suchu Výrobek je v souladu s platnými požadavky 

stanovenými v harmonizační 
legislativě Společenství a je sledován 

Omezení vlhkosti oznámeným orgánem. 
 

Nepoužívejte opakovaně PHT      Neobsahuje ftaláty (podle části 7.5 Přílohy l 
93/42/EWG) 

 
Upozornění Při výrobě tohoto produktu nebyl jako součást 

použit přírodní kaučuk 
 

Typ ochrany proti nárazům (B, BF, CF) Množství 

 

Datum výroby 

 

 
Výňatek z katalogu / Příklady produktů 

 

Produkt Číslo položky PU 

MultiStim SENSOR 1151-94-30 1 

MultiStim SENSOR 1151-94-32 1 

Kabel pacienta MultiStim SENSOR 1151-94-13 1 

Kabel pacienta MultiStim SENSOR 1151-94-14 1 

MultiStim SENSOR StimuGrip 1151-94-17 1 

MultiStim SENSOR StimuGrip 1151-94-16 1 

Prodlužovací kabel 40 cm 01151-861F 1 

Prodlužovací kabel 60 cm 01151-861Q 1 
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