
НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЕ 

http://wel-medical.com 1 тел. +380-44-206-08-12 

Пристрій 
для електростимуляції  

«НейСи – 3МА» 
 

 
 

Посібник з використання 
МИДН 17.217.00.00 РЕ 

 
V 2.52 

 
 
 
 
 
 

м. Київ  
2019 р.  

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЕ 

http://wel-medical.com 2 тел. +380-44-206-08-12 

Зміст 
Словник термінів. .......................................................................................................................... 4 

Опис символів та знаків, які наносяться на упаковку. ............................................................... 5 

Про посібник з використання. ....................................................................................................... 6 

Призначення, опис та ключові особливості пристрою для електростимуляції “Нейси-3МА”.

 .............................................................................................................................................................. 7 

Призначення «НейСи-3МА» ............................................................................................... 7 

Складові елементи «НейСи-3МА» .................................................................................... 7 

Особливості пристрою «НейСи-3МА» ............................................................................... 7 

Показання для використання “НейСи-3МА”.............................................................................. 10 

Загальні показання. ........................................................................................................... 10 

Ефективність використання. ............................................................................................ 10 

Протипоказання до використання “НейСи-3МА” ...................................................................... 12 

Безпека при використанні “НейСи-3МА” для пацієнта ............................................................ 13 

Важливі попередження ..................................................................................................... 13 

Застереження під час використання ............................................................................... 14 

Післяопераційний період та відновлення. ...................................................................... 16 

У випадку припинення роботи пристрою ........................................................................ 16 

Зберігання, умови експлуатації, вимоги до навколишнього середовища ................... 16 

Утилізація ........................................................................................................................... 17 

Догляд та очищення за БГ та ПдА ................................................................................... 17 

Безпека при використанні для лікаря ........................................................................................ 18 

Застереження щодо використання клінічних процедур ................................................ 18 

Застереження по упаковці ................................................................................................ 18 

Застереження до ушкоджень пристрою .......................................................................... 19 

Поради для терапії ............................................................................................................ 19 

Навчання пацієнтів ............................................................................................................ 19 

Одноразовість пристрою .................................................................................................. 20 

Вплив на інші медичні пристрої ....................................................................................... 20 

Утилізація пристрою .......................................................................................................... 20 

Транспортування, зберігання та стерилізація. ......................................................................... 21 

Дозвільні документи. ................................................................................................................... 22 

Комплект поставки....................................................................................................................... 23 

Варіанти виготовлення приймальної антени та електродів.................................................... 24 

Приймальна антена .......................................................................................................... 24 

Електроди для ПрА з конектором. ................................................................................... 26 

Опис пристрою «НейСи-3МА» ................................................................................................... 29 

Блок генератора ................................................................................................................ 29 

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЕ 

http://wel-medical.com 3 тел. +380-44-206-08-12 

Індикація стану АКБ .......................................................................................................... 29 

Робота БГ з Приймальною Антеною ............................................................................... 30 

Передавальна Антена. ..................................................................................................... 30 

Опис роботи передачі енергії ........................................................................................... 31 

Приймальна антена. ......................................................................................................... 31 

Специфікація та технічна інформація «НейСи-3МА». ............................................................. 33 

Форми імпульсів стимуляції. ....................................................................................................... 35 

Стимуляція монополярними імпульсами з балансуванням заряду. ............................ 35 

Стимуляція біполярними імпульсами ............................................................................. 37 

Формування послідовності імпульсів стимуляції ..................................................................... 38 

Формування пачок імпульсів стимуляції. ........................................................................ 38 

Сканування частоти .......................................................................................................... 38 

Параметри режимів стимуляції .................................................................................................. 42 

Параметри стимуляції записані по замовчуванню. ....................................................... 42 

Інструкція по підключенню електрода до ПрА з інтегрованим конектором. ............... 44 

Підготовка пристрою «НейСи-3МА» до роботи. ....................................................................... 45 

Робота з пристроєм «НейСи-3МА». .......................................................................................... 46 

Ввімкнення блока-генератора .......................................................................................... 46 

Зміна режиму стимуляції .................................................................................................. 46 

Налаштування амплітуди імпульсів стимуляції ............................................................. 46 

Робота БГ при нестабільному зв’язку з ПрА .................................................................. 46 

Вимкнення Блока Генератора. ......................................................................................... 47 

Проблеми та їх вирішення .......................................................................................................... 48 

Обслуговування та ремонт ......................................................................................................... 50 

Транспортування і зберігання .................................................................................................... 51 

Гарантії Виробника ...................................................................................................................... 52 

Інформація про виробника ......................................................................................................... 53 

 
  

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЕ 

http://wel-medical.com 4 тел. +380-44-206-08-12 

Словник термінів. 
АКБ — акумуляторна батарея, джерело живлення пристрою “НейСи-

3МА”. 
БГ — блок генератора пристрою «НейСи-3МА». 
ПрА — приймальна антенна. 
ПдА — передавальна антена. 
ПЗ — програмне забезпечення для програмування “Нейси-3МА”. 
МРТ — магнітно-резонансна томографія. 
ПК – персональний комп’ютер. 
ПВ – посібник з використання. 
Електрод — один з елементів пристрою для електростимуляції 

«НейСи-3МА», необхідний для передачі електричних імпульсів від ПрА 
до різних відділів нервової системи. 

Конектор – складова частина ПрА. Необхідний для підключення 
електродів різної конфігурації, призначених для роботи з конектором. 

Конфігурація електродів – встановлення відповідності між 
визначеними контактами електроду і полярністю імпульсів стимуляції 
(позитивна, негативна, контакт відключений). Конфігурацію електродів 
здійснює лікар, під час програмування параметрів режимів стимуляції. 
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Опис символів та знаків, які наносяться на 
упаковку. 

 Використати до 
дати вказаної на 
упаковці 

 Дата виготовлення 

 

Берегти від вологи  Крихке. 
Транспортувати 
обережно 

 

Не 
використовувати у 
випадку 
пошкодження 
упаковки 

 Температурний 
діапазон 
зберігання. 

 

Заборона на 
повторне 
використання. 
Повторно 
використовувати 
заборонено 

 Серійний номер 

 

Небезпечно 
використовувати 
МРТ 

 

Стерильно. 
Стерилізація 
оксидом етилену 

 

  

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЕ 

http://wel-medical.com 6 тел. +380-44-206-08-12 

Про посібник з використання. 
 
Цей посібник надає інформацію щодо технічних характеристик 

пристрою для електростимуляції “НейСи-3МА”, методі використання 
пристрою пацієнтом та лікарем, визначає умови зберігання та правила 
використання. 

 
Також ПВ забезпечує огляд основних аксесуарів, приведені приклади 

клінічного застосування та використання в операційній. 
 
Посібник або будь-які його частини, можуть бути змінені виробником 

без узгодження з користувачами. Використовуйте лише посібник 
користувача, який поставляється в комплекті з пристроєм «НейСи-3МА». 

 
Цей посібник є невід’ємною складовою пристрою “НейСи-3МА”. 

Зберігайте його до кінця експлуатації пристрою «НейСи-3МА». При втраті 
посібника з використання, зверніться до вашого лікаря. 

 
Копія цього посібника має завжди залишатися в лікарні де пристрій 

“НейСи-3МА” використовується. 
 
Посібник з використання не замінює консультації лікаря. Щоб дізнатися 

як використовувати і як не використовувати, обмеження у використанні, 
заходи застереження, побічні ефекти при використанні пристрою 
«НейСи-3МА» – зверніться до вашого лікаря. 

 
Уважно ознайомтеся з посібником перед використанням, він містить 

важливу інформацію для лікарів та пацієнтів. 
 
Інформацію про програмування параметрів стимуляції БГ та опис 

роботи з ПЗ ви можете знайти в «Посібнику по роботі з програмним 
забезпеченням». 
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Призначення, опис та ключові особливості 
пристрою для електростимуляції “Нейси-3МА”. 

 Призначення «НейСи-3МА» 
Пристрій для електростимуляції «НейСи-3МА» призначений для: 
- тривалої електростимуляції різних відділів нервової системи. 
- зняття больових синдромів пацієнта за допомогою 
електростимуляції. 
- відновлення функцій уражених нервових структур. 
- терапевтичної стимуляції нервової системи, мету і функції якої 
визначає лікар. 
Дія слабких електричних імпульсів на організм пацієнта відбувається 
за рахунок вибіркової електростимуляції пачками імпульсів з заданими 
параметрами у заздалегідь визначених місцях розташування 
електродів. 

 Складові елементи «НейСи-3МА» 
До складу пристрою входять:  

- блок генератора;  
- приймальна антена з інтегрованим конектором для підключення 
електродів, або приймальна антена з інтегрованими електродами; 
- передавальна антена; 
- електроди для випадку конструкції ПрА з конектором; 
- блок живлення для зарядки АКБ блока генератора.  

 Особливості пристрою «НейСи-3МА» 
- «НейСи-3МА» надає можливість лікарю задавати програму 

стимуляції у широких межах, забезпечує високу точність і 
стабільність параметрів стимуляції. 

- Програмування параметрів стимуляції для «НейСи-3МА» 
здійснюється за допомогою ПК на базі операційної системи Windows 
у спеціально розробленому ПЗ. Для зв’язку БГ з ПК, необхідно 
використовувати програматор лікаря. 

- БГ пристрою «НейСи-3МА» зберігає у внутрішній, енергонезалежній 
пам’яті одночасно 5 режимів роботи. 

- ПрА також зберігає у пам’яті усі 5 режимів стимуляції, тому при 
розриві зв’язку між ПрА та ПдА, можна швидко відновити 
стимуляцію. 

- Амплітуда імпульсів стимуляції може змінюватися за допомогою БГ, 
немає необхідності повторно програмувати «НейСи-3МА». 

- Стимуляція відбувається в режимі стабілізації струмом, з 
автоматичним, програмним балансуванням заряду стимулюючого 
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імпульсу. 

- Приймальна антена зв’язується з ПдА по радіоканалу і після цього 
ПдА обмінюється інформацією з БГ (блок схему взаємодії кожного 
елементу пристрою «НейСи-3МА» дивись на Рисунок 1Рисунок 1). 

- Зв’язок між ПК та блоком-генератора відбувається по безпровідному 
каналу Bluetooth 2.0. 

- Приймальна антена та електроди, що імплантуються у тіло 
пацієнта, виготовлені з біосумісних матеріалів, які допускають 
стерилізацію оксидом етилену. 

- У ПрА не використовуються внутрішні елементи живлення. Це 
робить її максимально безпечною (відсутні токсичні речовини, які 
містить АКБ та батареї). Мініатюрні габарити ПрА дозволяють 
підшкірно розмістити її у різних частинах тіла, без дискомфорту та 
косметичних дефектів для пацієнта. Варто зазначити, що ресурс 
роботи ПрА є практично не обмеженим, так як не залежить від 
режиму роботи, як у пристроях з вбудованим елементом живлення, 
чи від кількості циклів заряд/розряд, як у пристроях з вбудованою 
АКБ. 

- Живлення ПрА відбувається безпровідною передачею енергії 
(технологія Wireless Power). 

- Конфігурація електродів може вибиратися довільним чином, що 
спрощує програмування параметрів стимуляції та дозволяє 
оптимально підібрати місце стимуляції. 
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Рисунок 1 Блок схема взаємодії елементів пристрою «НейСи-3МА» 
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Показання для використання “НейСи-3МА”. 

Загальні показання. 
Пристрій для електростимуляції «НейСи-3МА» показаний при терапії у 

відновленні структур нервової системи, відновленні функцій нервової 
системи, для зменшення або зняття больових синдромів, пов’язаних з 
ураженням різних ділянок нервової системи. 

Ефективність використання. 
Пристрій «НейСи-3МА» – є модернізацією пристрою «НейСи-3М», 

проте наслідує всі позитивні рішення та якості «НейСи-3М».  
Ефективність використання «НейСи-3М» підтверджується численними 
клінічними випадками та науковими дослідженнями впродовж тривалого 
періоду використання  

Джерела наукової літератури з використання «НейСи-3М»: 
Третяк І.Б. «Використання тривалої електростимуляції при 

пошкодженні периферійних нервів та сплетень». УДК 616. 833–001:615. 
841 
Матеріали і методи дослідження: …. Тривалу електростимуляцію 
структур периферійної нервової системи проводили з використанням 
електростимуляційних систем НейСи-3М... Електричну стимуляцію 
нервів здійснювали прямокутними біфазними імпульсами тривалістю 
0,1–0,5 мс, з амплітудою від 5 до 50 мкА, частотою 5–50 імп./с…. 

Висновки 
1. Тривала електростимуляція — безпечний та ефективний спосіб 

впливу на функціональний стан периферійних нервів.  
2. Тривала електростимуляція забезпечує більш ефективне, 

повноцінне відновлення функції плечового сплетіння за його 
травматичного пошкодження, особливо ефективна у лікуванні хворих 
дитячого віку з приводу паралічу плечового сплетення, спричиненого 
пологовою травмою. 

3. При задавненому пошкодженні периферійних нервів використання 
тривалої електростимуляції дозволяє досягти більш повноцінного 
відновлення функції нерва. 

Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я. «Застосування методу епідуральної 
електростимуляції у хворих з наслідками травматичного пошкодження 
грудних і поперекових сегментів спинного мозку». УДК 616.832-001-
06:615.84 

Висновки  
1. Епідуральна електростимуляція є ефективним способом покращання 
провідності спинного мозку у хворих з наслідками його тяжкої травми.  
2. Ефективність методу епідуральної електростимуляції значно більша за 
часткового збереження провідності спинного мозку.  
3. У хворих з наслідками пошкодження грудних сегментів спинного мозку 
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електростимуляція ділянки поперекового потовщення більш ефективна, 
ніж на рівні пошкоджених сегментів.  
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Протипоказання до використання “НейСи-3МА” 
Пацієнтам протипоказано використовувати пристрій для 

електростимуляції «НейСи-3МА» якщо: 
- з будь яких причин пацієнт не в стані керувати пристроєм «НейСи-
3МА» або контролювати процес стимуляції; 
- якщо імплантація пов’язана з серйозним хірургічним ризиком 
життю пацієнта (визначається лікарем); 
- якщо процес стимуляції викликає сильні больові відчуття в районі 
розташування ПрА або електродів. 
- заборонено проводити короткохвильову діатермію, мікрохвильову 
діатермію чи терапевтичну ультразвукову діатермію для пацієнтів з 
імплантованою ПрА. Діагностичний ультразвук не входить в перелік 
цих обмежень. 

Використання діатермії на пацієнтах з імплантованою ПрА може 
викликати нагрівання елементів ПрА. Нагрівання елементів ПрА може 
викликати біль, дискомфорт, пошкодження внутрішніх тканин пацієнта, 
тимчасове або необоротне пошкодження нервів, м’язів та судин. 
Важливо зазначити, що про випадки пошкодження, а також про травми, 
які відносяться до використання діатермії з пристроями «НейСи-3МА», 
не відомо. Рекомендації призначені для того, щоб запобігти потенційній 
можливості виникнення пошкоджень чи травм. Протипоказання щодо 
використання діатермії застосовуються незалежно від того, яке місце на 
тілі пацієнта піддано впливу відносно пристрою «НейСи-3МА», діатермія 
використовується з виділенням тепла чи ні, ввімкнений чи вимкнений 
«НейСи-3МА», якщо імплантовані будь-які компоненти пристрою 
«НейСи-3МА». 

Діатермія заборонена також тому, що це може пошкодити елементи 
пристрою «НейСи-3МА» і, як наслідок, можливість проводити стимуляцію 
буде втрачено. Для відновлення працездатності пристрою необхідно 
буде проводити повторну операцію і замінювати імплантовані елементи 
«НейСи-3МА». 
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Безпека при використанні “НейСи-3МА” для 
пацієнта 

Лікарі зобов’язані інформувати пацієнтів про усі потенційні ризики і 
шкідливі впливи, описанні в цьому посібнику, при використанні пристрою 
«НейСи-3МА». 

Важливі попередження 
- Безпека та ефективність використання пристрою «НейСи-3МА» не 

встановлена, окрім випадків, описаних в розділі цього посібника 
«Показання до використання «НейСи-3МА». 

- Несправність пристрою може викликати болісні відчуття при 
стимуляції, або, навіть, стимуляцію постійним струмом. Ці випадки, 
можуть викликати пошкодження нервових структур і пов’язаних з 
цим ускладнень. В таких випадках, пацієнтам слід припинити 
стимуляцію і звернутись до лікаря. У разі виникнення несправності 
імплантованих пристроїв може знадобитися хірургічне втручання. 

- Перед імплантацією необхідна консультація лікаря-кардіолога, якщо 
анамнез пацієнта або електрокардіограма свідчать про порушення 
роботи серцево-судинної системи. 

- Безпека та ефективність пристрою «НейСи-3МА» для вагітних не 
встановлена. 

- Не проводьте стимуляції під час сну. Це може призвести до опіків. 
Під час роботи пристрою, ПдА може нагріватися. У випадку, якщо 
нагрів ПдА не дає змоги безпечно використовувати пристрій, 
зверніться до вашого лікаря. 

- Під час стимуляції не розташовуйте металеві деталі поблизу ПдА, 
це погіршить передачу енергії в ПрА. 

- Перед роботою з ПдА перевірте кабель підключення ПдА до БГ на 
механічні пошкодження. Пошкоджений кабель може призвести до 
поломки ПдА та БГ. Не ремонтуйте пошкоджений кабель. У випадку 
пошкодження кабелю зверніться до вашого лікаря. 

- Використання зарядного пристрою, який не поставляються в 
комплекті з «НейСи-3МА» для зарядки АКБ, може призвести до 
поломки пристрою. Використовуйте лише зарядний пристрій, який 
йде в комплектів з «НейСи-3МА». 

- Заборонено відкривати корпус Блока Генератора, самостійно 
вносити зміни у конструкцію чи ремонтувати будь-які елементи 
пристрою «НейСи-3МА». 

- Заборонено залишати на термін більше 2х днів розряджену АКБ, це 
може призвести до втрати ємності АКБ і зменшення строку служби 
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АКБ. 

- Не використовуйте пристрій «НейСи-3МА» з ознаками 
пошкодження. Це може призвести до поломки пристрою та 
негативних клінічних наслідків. 

- Не використовуйте пристрій «НейСи-3МА» поблизу джерел сильних 
електромагнітних перешкод та пристроїв із високою напругою, які 
можуть вивести з ладу електронні компоненти. 
Електромагнітні перешкоди – це енергетичні перешкоди, які 
генеруються електричними пристроями. Уникайте взаємодії з 
такими пристроями як: 
• Металодетектори охоронних систем в магазинах, аеропортах, 
бібліотеках, публічних місцях і т. д. Пацієнту рекомендується 
отримати дозвіл на обхід таких систем безпеки. Якщо цього 
уникнути неможливо, необхідно вимкнути пристрій і пройти через 
детектор якомога швидше. 
• Силові лінії електропередачі та генератори електроенергії. 
• Електричні печі для виплавки металів та електрозварювальні 
апарати. 
• Стереосистеми з потужними динаміками. 
• RFID детектори, які використовуються на складах роздрібної 
торгівлі. 
• Зарядні станції для електромобілів. 
• Джерела потужного високочастотного випромінювання (наприклад 
промислові НВЧ печі, потужні телекомунікаційні антени, радари і т. 
д.). 
• Індукційні електронагрівачі. 
• Пристрої, які генерують сильне магнітне поле. 

- Заборонено піддавати впливу радіаційного випромінювання будь-
який елемент пристрою «НейСи-3МА». Це може призвести до 
поломки пристрою та неконтрольованих змін у роботі пристрою. 

- Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на АКБ. Це може 
призвести до пошкодження АКБ і як наслідок до термічних і хімічних 
опіків користувача. 

- В БГ використовується Li-ion АКБ. Робота з такою АКБ накладає 
характерні умови експлуатації для таких АКБ. Не нагрівайте АКБ 
більше 50℃. Не заряджайте АКБ, якщо температура АКБ менша 5℃. 
Уникайте механічних пошкоджень АКБ. Утилізувати АКБ згідно 
місцевих правил утилізації Li-Ion АКБ. 

Застереження під час використання 
- Якщо ви використовуєте кохлеарний імплант, зовнішні елементи 

кохлеарної системи слід тримати на максимально можливій відстані 
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від активного ПдА, або їх необхідно вимкнути. Це необхідно щоб 
запобігти шумам, які виникають від впливу ПдА. 

- Будьте обережними при використанні «НейСи-3МА» з іншими 
електростимуляторами, або при використанні декількох ПрА 
пристрою «НейСи-3МА». Щоб мінімізувати вплив імплантованих 
пристроїв один на одного, необхідно розмістити їх на максимально 
можливій відстані. Якщо ви відчуєте зміни в роботі при використанні 
декількох імплантованих пристроїв, негайно зверніться до вашого 
лікаря. 

- Будьте обережними при використанні пристрою «НейСи-3МА» 
поряд з іншими електронними пристроями, особливо при 
використанні поряд з іншими медичними пристроями. Сильне 
електромагнітне поле, яке генерує ПдА, може не прогнозовано 
змінити роботу електронних пристроїв, або вивести їх з ладу.  

- Не ремонтуйте та не змінюйте конструкцію будь-якого елементу 
пристрою «НейСи-3МА» самостійно. Це може призвести до 
травмування пацієнта або поломки пристрою. Якщо пристрій 
«НейСи-3МА» пошкоджено чи його робота не відповідає описаній в 
цьому посібнику, зверніться до вашого лікаря. 

- Запобігайте потраплянню рідин, або будь яких інших речовин, в 
середину ПдА, БГ та блоку живлення для заряду АКБ. Це може 
призвести до поломки пристрою. 

- Уникайте потрапляння пристрою «НейСи-3МА» на прямі сонячні 
промені. Це може призвести до поломки пристрою. 

- Не використовуйте транспортні засоби чи потенційно небезпечні 
механізми під час роботи «НейСи-3МА». Це може відволікати вас 
від керування механізмами та транспортними засобами і призвести 
до нещасних випадків. 

- Уникайте дій, які можуть прямо впливати на імплантовані елементи 
пристрою «НейСи-3МА». До них належать: фізичні навантаження на 
ділянки тіла в яких розташовані елементи пристрою; раптові, 
надмірні та регулярні згинання, скручування, стрибки чи 
розтягування. Це може призвести до пошкодження або міграції 
імплантованих частин пристрою «НейСи-3МА», втрати ефекту 
стимуляції, переривчатої стимуляції. 

- Не чіпайте місце розміщення імплантованих елементів пристрою 
(електродів та ПрА). Не тріть, не масуйте місце розташування 
імплантованих елементів. Це може призвести до пошкодження чи 
зміщення елементів пристрою, пошкодження шкіри, збільшення 
відстані від ПрА та ПдА і неможливість передачі енергії. 
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- Вплив сильного та слабкого тиску на імплантовані елементи 
пристрою невідомий. Перед пірнанням з аквалангом, поїздкою в 
високогірні райони, стрибками з парашутом, катання на атракціонах 
чи іншими екстремальними видами діяльності проконсультуйтеся з 
лікарем. 

- Пам’ятайте, що вплив стимуляції та її ефективність може 
змінюватися в часі. Якщо ви відчуваєте біль чи дискомфорт при 
стимуляції пристроєм «НейСи-3МА», спробуйте зменшити 
амплітуду стимуляції в заданих лікарем межах. Також необхідно 
інформувати вашого лікаря про значні зміни в роботі пристрою, 
можливо вам необхідно змінити програму стимуляції. Змінювати 
програму стимуляції може лише лікар. 

- Найкращі результати від стимуляції ви отримаєте, якщо будете 
повністю проінформовані про можливі ризики від хірургічного 
втручання, стимуляції та використання пристрою. 

Післяопераційний період та відновлення. 
Відновлення після операції може займати від 2 до 6 тижнів. 

Дискомфорт і біль від розрізу в цей період є нормальною реакцією. Також 
нормальна реакція це – негострий біль в місці розташування 
імплантованих елементах пристрою «НейСи-3МА». Ваш лікар може 
призначити необхідну медикаментозну чи іншу терапію, щоб допомогти 
зменшити біль. Завжди виконуйте інструкції лікаря щодо лікування чи 
відновлення після операції. 
Важливим є догляд за пацієнтом після операції та догляд за щойно 
імплантованими елементами. Виконуйте всі інструкції, які дає вам лікар. 
Це важливо для коректної роботи пристрою. 

У випадку припинення роботи пристрою 
Через складність пристрою, внаслідок важких умов експлуатації і 

фізіологічних особливостей кожної людини, пристрій може припинити 
стимулювати у будь-який час. Причиною може бути зміщення електродів, 
втрата працездатності АКБ блока генератора, пошкодження електродів, 
пошкодження електронної схеми. Якщо пристрій перестав працювати, 
навіть після повного заряду АКБ, зверніться до вашого лікаря. 

Зберігання, умови експлуатації, вимоги до навколишнього 
середовища 

Не піддавайте впливу високих і низьких температур пристрій «НейСи-
3МА». Не залишайте пристрій у вашому автомобілі чи на відкритому 
повітрі на тривалий час. Чутливі електроні компоненти можуть бути 
пошкодженні від впливу високих і низьких температур, надмірної 
вологості. Для коректної роботи пристрою, використовуйте і зберігайте 

його при температурі не нижче +5℃ і не вище +35℃. 
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Уникайте механічних пошкоджень і падінь на тверді поверхні пристрою. 
Уникайте використання і зберігання пристрою в місцях з ризиком 
потрапляння в середину елементів пристрою води або інших рідин. 

Утилізація 
Перед утилізацією пристрою, відкрийте батарейний відсік БГ та 

витягніть АКБ.  
Утилізувати пристрій по закінченні роботи необхідно в відповідності до 

стандартів і правил утилізації електронних компонентів. 
Утилізувати АКБ необхідно у відповідності до правил утилізації Li-Ion 
АКБ. 

Догляд та очищення БГ та ПдА 
Всі нестерильні елементи пристрою «НейСи-3МА» можна очищувати 

шляхом протирки бязевою серветкою, попередньо змоченої та 
відтиснутою (щоб запобігти потрапляння розчину в БГ) в 0,5% розчині 
перекису водню з додаванням 0,5% миючого засобу «Лотос», «Астра», 
«Прогрес». Не використовуйте абразивні чи промислові очищувачі для 
очищення елементів пристрою. 
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Безпека при використанні для лікаря 

Застереження щодо використання клінічних процедур 
- Зовнішній дефібрилятор. Безпечність використання 

дефібрилятора при імплантованому пристрої «НейСи-3МА» не 
встановлена. Зовнішній дефібрилятор може пошкодити ПрА. 
Якщо необхідно використати зовнішній дефібрилятор, дійте за 
нижче наведеними заходами безпеки для мінімізація протікання 
струму від дефібрилятора до ПрА та електродів: 

- Розташовуйте електроди дефібрилятора на максимально можливій 
відстані від ПрА та електродів. 

- Прикладайте найнижчу ефективну енергію до виходу електродів 
дефібрилятора (Вт\с). 

- Перевірте на працездатність пристрій «НейСи-3МА» після роботи 
дефібрилятора. 

- Електрокоагуляція. Може призвести до поломки пристрою. Вплив 
електрокоагуляції на імплантовані елементи пристрою «НейСи-
3МА» невідомий. 

- Літотрипсія. Використання потужних ультразвукових пристроїв, 
таких як літотриптор, не рекомендовано пацієнтам з 
імплантованими елементами пристрою «НейСи-3МА». В той час, як 
шкідливість для пацієнта не виявлено, дія потужних ультразвукових 
коливань може пошкодити ПрА та електроди. Якщо необхідно 
проводити літотрипсію, не фокусуйте промінь поблизу ПрА та 
електродів. 

- Опромінення радіацією. Радіаційна терапія може бути причиною 
поломки електронних компонентів ПрА. Не рекомендується 
використовувати радіаційну терапію безпосередньо в проекції ПрА. 

- Інші імплантовані системи. Вплив кардіостимуляторів та 
кардіодефібриляторів на пристрій «НейСи-3МА» невідомий. 

- Магнітно резонансна томографія (МРТ). Вплив МРТ на роботу 
«НейСи-3МА» невідомий. Не рекомендовано для пацієнтів з 
імплантованими ПрА та електродами. МРТ може викликати 
зміщення, нагрівання, пошкодження ПрА та електродів. Також може 
генерувати неконтрольовану напругу самоіндукції в котушці ПрА та 
на провідниках електродів. 

Застереження по упаковці 
Всі елементи пристрою «НейСи-3МА», що призначенні для імплантації, 

поставляються в спеціальній упаковці для стерильних пристроїв 
медичного призначення. Ця упаковка призначена для стерилізації 
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оксидом етилену і забезпечує стерильність. Пошкодження цієї упаковки є 
неприпустимим і є підставою для заміни стерильних елементів 
виробником, якщо пошкодження упаковки сталося з провини виробника. 
На упаковці є спеціальні позначки для інформування користувача. 

- Перед використанням перевірте упаковку стерильних пристроїв. 
Якщо упаковка пошкоджена, зверніться до виробника.  

- Повторно стерилізувати елементи пристрою призначенні для 
імплантації заборонено. 

- Не використовувати, якщо термін зберігання для стерильних 
елементів перевищує вказаний. Термін зберігання не більше ніж 6 
місяців з дати стерилізації. Дату стерилізації вказано на стерильній 
упаковці. 

- Не використовувати елементи, призначенні для імплантації, якщо 
позначки на стерильній упаковці нерозбірливі або пошкоджені. 

- Уникати потрапляння рідин, або інших речовин на упаковку. 

Застереження до ушкоджень пристрою 
Перед імплантаціє огляньте пристрій на відсутність пошкоджень. Усі 

оболонки елементів пристрою «НейСи-3МА», що призначенні для 
імплантації, виготовлені з біосумісних матеріалів.  
Пошкодження біосумісних оболонок може призвести до потрапляння 
токсичних матеріалів у тканини тіла пацієнта і призвести до запалення. 
Також, внутрішня рідина, яка може потрапити через пошкодження в 
оболонці може призвести до поломки пристрою. 
Будьте особливо обережними в процесі імплантації ПрА та електродів. 
Не допускається контакт ріжучих і колючих інструментів з оболонкою ПрА 
та електродів. Це може пошкодити біосумісні оболонки ПрА та 
електродів. 

Поради для терапії 
Стимуляція струмом та напругою може мати різну ефективність, тому 

для пристрою «НейСи-3МА» рекомендується амплітуду імпульсів 
збільшувати поступово. Стимуляцію струмом легко відтворювати для 
тривалої терапевтичної стимуляції, а її дію можна прогнозувати та 
контролювати. Якщо при встановлені амплітуди імпульсів більше 3мА, 
пацієнт не відчуває стимулюючих імпульсів – це може свідчити про 
відсутність імпульсів стимуляції, пошкодження електродів або некоректні 
параметри стимуляції. Будьте обережними при встановленні імпульсів 
амплітудою більше 3мА. 

Навчання пацієнтів 
Лікар є відповідальним за донесення всієї необхідної інформації про 

пристрій «НейСи-3МА» до пацієнта. Лікар має пересвідчитись, що 
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пацієнт зрозумів усі можливі ризики, побічні ефекти та обмеження 
пов’язанні з використанням «НейСи-3МА». 
У випадку необхідності додаткової консультації з приводу використання 
«НейСи-3МА» для лікаря, зверніться до виробника. 

Одноразовість пристрою 
Пристрій «НейСи-3МА» призначений для використання лише одним 

пацієнтом. Забороняється повторно використовувати, реімплантовувати, 
проводити повторну стерилізацію ПрА та електродів. Повторне 
використання ПрА та електродів може призвести до травмування, 
хвороби чи смерті пацієнта. Також, це може викликати ризик зараження 
через ПрА та електроди і передачу інфекційних захворювань, або інших 
захворювань пов’язаних з реімплантацією. 
Блок генератора може працювати лише з Приймальною Антеною, яка 
йде в комплекті поставки. Якщо Вам необхідно БГ, який працює з 
більшою кількістю ПрА, зверніться до виробника. Якщо Ви втратили БГ, 
чи, з якихось причин, комплектний БГ більше не працює, зверніться до 
виробника. 

Вплив на інші медичні пристрої 
Сильне електромагнітне поле, яке генерує ПдА, при використанні 

пристрою «НейСи-3МА» може призвести до поломки чутливих 
електронних пристроїв або до спотворення показів діагностичного 
обладнання. Будьте обачними при використанні «НейСи-3МА» поряд з 
діагностичними пристроями та з пристроями, які відображають покази 
фізичного стану пацієнта. 

Утилізація пристрою 
Після використання імплантованих пристроїв і вилучення 

імплантованих елементів пристрою «НейСи-3МА», утилізуйте їх і їхню 
упаковку відповідно до правил утилізації у вашому медичному закладі, 
адміністративного округу, згідно державних стандартів. 
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Транспортування, зберігання та стерилізація. 
Транспортувати пристрої відповідно до ГОСТ 20790 усіма видами 

критих транспортних засобів відповідно до правил перевезень, що діють 
для такого виду транспорту. 
Умови транспортування пристроїв: в частині впливу кліматичних і 
механічних чинників по ГОСТ 20790, при цьому діапазон температур 
транспортування повинен бути в межах від +5 °С до +40 °С. 
Умови зберігання пристроїв - по групі умов 1Л по ГОСТ 15150, не більше 
5 років, при цьому діапазон температур зберігання повинен бути в межах 
від +5 °С до +40 °С. 
Термін зберігання до початку експлуатації не більше 6 місяців при 
температурі не вище +25℃ 
 

Стерилізація ПрА пристрою «НейСи-3МА» відбувається за допомогою 
оксиду етилену, метод стерилізації електродів ви можете дізнатись по 
спеціальній позначці на упаковці. Поставляються такі елементи в 
стерильній упаковці. При пошкодженні упаковки стерильних елементів, 
зверніться до виробника. На упаковці вказана дата проведення 
стерилізації та позначки застереження до використання та зберігання. 
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Дозвільні документи. 
1) Сертифікат відповідності №094821. Зареєстровано за номером № 

UA 1.003.0039592-08.  

2) Технічні Умови  ТУ У 33.1-30972877-001:2008, Апарат для 
електростимуляції «НейСи-3М». 

3) Протокол клінічних випробувань дослідного зразка медичного 
виробу «Апарат для електростимуляції «НейСи-3М» ТУ У 33.1-
30972877-001:2007 виробництва приватного підприємства 
«Впроваджувальна експериментальна лабораторія», м. Київ, за 
зверненням розробника: приватного підприємства 
«Впроваджувальна експериментальна лабораторія», м. Київ та 
направленням Державної служби лікарських засобів і виробів 
медичного призначення від «27» 11.2007р. №6ВМ-3726/н. 

4) Свідоцтво про державну реєстрацію №7439/2008 Згідно з наказом 
Державної служби лікарських засобів і виробів медичного 
призначення від 25 січня 2008 р. № 09-Адм. Апарат для 
електростимуляції «НейСи-3М» ТУ У 33.1-30972877-001:2008. 

5) Акт № 4/2531-2009 кваліфікаційних випробувань «Апарат для 
електростимуляції «НейСи-3М» ТУ У 33.1-30972877-001:2008. 

6) Протокол № з 6.10/67 доклінічних випробувань Пристрій для 
електростимуляції «НейСи-3М» в складі – «Блока-генератора з 
передавальною антеною» і «Приймальної антени з електродами» 
(згідно ТУ У 33.1-30972877-001:2006) виробництва 
«Впроваджувальна експериментальна лабораторія»; Україна. 
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Комплект поставки 
Блок генератора          1шт 
Передавальна антена        1шт 
Приймальна антена з інтегрованими електродами, або приймальна 

антена з інтегрованим конектором і електрод для нього  1шт 
Формуляр для приймальної антени      1шт 
Акумуляторна батарея для живлення БГ     1шт 
Зарядний пристрій AC 220V \ DC 5V 500мА    1шт 
Посібник з використання        1шт 
Формуляр для пристрою електростимуляції «НейСи-3МА» 1шт 
Сумка для зберігання і переноски «НейСи-3МА»   1шт 
 
По окремому замовленні може бути поставлені додаткові комплектуючі, 

а саме: 
 
Flash накопичувач із ПЗ для програмування БГ    1шт 
BlueTooth 2.0 адаптер для зв’язку з ПК     1шт 
Програматор нейростимулятора «НейСи-3М» – пристрій для запису 

програми стимуляції в БГ        1шт 
Керівництво по роботі з програмним забезпеченням   1шт 
Запасна акумуляторна батарея для живлення БГ   1шт 
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Варіанти виготовлення приймальної антени та 
електродів 

Приймальна антена 
Приймальна антена виготовляється 2х видів: 
1) ПрА з електродами. Електроди для передачі електричних імпульсів 

від ПрА до нервових структур є приєднаними до ПрА. Можливості 
роз’єднати електроди і ПрА в такому варіанті немає.  
Конструкція електродів може бути різноманітною і обирається 
лікарем в залежності від вибраної стратегії лікування. Лікар повинен 
вказати конструкцію електродів при замовленні ПрА.  
Перевага ПрА з електродами полягає у відсутності роз’ємного 
з'єднання, зменшенні часу на встановлення. 
Доступні конструкції електродів показані в Таблиця 1. Додаткову 
інформацію про електроди ви можете отримати з документації на 
ПрА з електродами, або зверніться до виробника. 

 

Таблиця 1. Доступні конструкції ПрА з електродами 

Приймальна антена з 
пласким електродом 
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Приймальна антена з 
пелюстковими елект-
родами 

 

Приймальна антена з 
циліндричним елект-
родом 

 

 
2) ПрА з конектором. ПрА виготовляється з виносним конектором, який 

приєднаний до ПрА за допомогою кабелю в силіконовій ізоляції. 
Конектор є 4х контактним універсальним і призначений для приєднання 
електродів, виготовлених ПП «ВЕЛ». Обраний лікарем електрод 
з’єднується з конектором за допомогою монтажних гвинтів спеціальною 
викруткою, яка знаходиться в стерильній упаковці разом із ПрА. 
Конструкція ПрА з конектором приведена на Рисунок 2. 
Додаткову інформацію про конструкцію ПрА з конектором ви можете 
отримати з документації на ПрА з конектором, або зверніться до 
виробника. 

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЕ 

http://wel-medical.com 26 тел. +380-44-206-08-12 

 

Електроди для ПрА з конектором. 
Конструкція електродів може бути різноманітною і обирається лікарем 

в залежності від вибраної стратегії лікування.  
Доступні конструкції електродів показані в Таблиця 2. Додаткову 
інформацію про електроди ви можете отримати з документації на 
електроди, або зверніться до виробника. 

Таблиця 2. Доступні конструкції електродів 

Електроди пласкі 

Електрод 8-контактний, ширина 20мм, Ø контакту 4мм. 

Рисунок 2 ПрА з конектором 
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Електрод 8-контактний, ширина 14мм, Ø контакту 2,5мм. 

Електрод 4-контактний, ширина 10мм, Ø контакту 4мм. 

Електроди цилін-
дричні 

Електроди циліндричні, Ø 1,2мм, 1,35мм 
 

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЕ 

http://wel-medical.com 28 тел. +380-44-206-08-12 

Електроди пелюс-
ткові 

      

         
 
 

     
 
 

 
  

Електроди для попереч-
ної фіксації 

Пласкі пелюсткові елек-
троди 

Електроди для продоль-
ної фіксації 

Електроди для диагона-
льної фіксації 
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Опис пристрою «НейСи-3МА» 
До складу пристрою для електростимуляції «НейСи-3МА» входять: 
- Блок генератора; 

- Передавальна антена; 

- Приймальна антена з електродами, або приймальна антена з 
конектором і викруткою для фіксації електродів; 

- Електроди для варіанту приймальної антени з конектором. 

Блок генератора 
Блок генератора призначений для зберігання і передачі у 

приймальну антену заданої лікарем програми стимуляції, живлення 
ПдА, регулювання амплітуди імпульсів стимуляції, контролю заряду 
АКБ. На поверхні корпусу БГ розташовані органи управління, органи 
індикації, роз’єм для підключення ПдА та блока живлення для 
зарядки АКБ. Також на етикетці БГ вказаний серійний номер 
пристрою. Розташування органів управління та індикації показані 
нижче. 

 

  

1 – Кнопка «Режим»; 
2 – Індикатори «Режим 1» та «Режим 2»; 
3 – Індикатор «Рівень»; 
4 – Індикатор «Акумулятор»; 
5 – Кнопки «Рівень»: «» та «»; 
6 – Серійний номер БГ. Переконайтеся, що він співпадає з серійним 
номером Приймальної антени; 
7 – Роз’єм для підключення зарядного пристрою та Передавальної 
Антени. 

Індикація стану АКБ 
Для індикації стану АКБ використовується індикатор «Акумулятор». 

Якщо АКБ заряджений >5%, індикатор горить зеленим кольором, якщо 
заряд АКБ <5%, то індикатор блимає зеленим кольором (при цьому 
напруга на АКБ становить <3.3В).  
У процесі зарядки АКБ індикатор «Акумулятор» горить червоним 
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кольором. При завершенні зарядки АКБ, індикатор «Акумулятор» блимає 
червоно-зеленим кольором.  

Робота БГ з Приймальною Антеною 
Блок генератора може працювати лише з Приймальною Антеною, яка 

йде в комплекті поставки. Якщо Вам необхідно БГ, який працює з 
більшою кількістю ПрА, зверніться до виробника. Якщо Ви втратили БГ, 
чи, з якихось причин, комплектний БГ більше не працює, зверніться до 
вашого лікаря. 

Передавальна Антена. 
Передавальна антена необхідна для передачі енергії у приймальну 

антену та передачі радіоканалом інформації з БГ у приймальну антену. У 
складі ПдА є світлодіодний індикатор для сигналізації передачі і прийому 
інформації та роз’єм для підключення до БГ, розташований на кабелі. 
Робота індикаторів ПдА. 

ПдА містить 2 індикатора. Вони необхідні для візуального контролю 
роботи пристрою.  
Зелений світлодіодний індикатор блимає раз на секунду у випадку, якщо 
ПрА працює в штатному режимі і генерує імпульси стимуляції.  
Червоний світлодіодний індикатор блимає при передачі інформаційних 
повідомлень з ПрА у БГ. Це відбувається при ініціалізації зв’язку, зміні 
амплітуди чи режиму стимуляції, відновленні зв’язку в рамках одного 
сеансу стимуляції. 

 

 

  

1 – знак, що позначає «Електромагнітне випромінювання», розташо-
вувати у напрямку ПрА; 
2 – роз’єм для підключення ПдА до Блока Генератора; 
3 – червоно-зелений індикатор прийому і передачі інформації з БГ у 
Приймальну антену; 
4 – серійний номер Передавальної антени. 
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Опис роботи передачі енергії 
Передавальна Антена створює електромагнітне поле з високою 

напруженістю. Струм споживання від АКБ при цьому може досягати 400 
мА і залежить від дальності розташування ПрА.  
При близькому розміщенні ПрА до ПдА (менше 5мм) ефективність 
передачі енергії низька, можлива втрата зв’язку з ПрА, але струм 
споживання ПдА буде падати по мірі зменшення відстані між ПдА та ПрА.  
На відстані 5 – 10 мм гарантується робота ПрА в усіх режимах, при 
цьому струм споживання буде рости зі збільшенням відстані між ПдА та 
ПрА. 
На відстанях більше 10 мм робота ПрА не гарантується, можлива втрата 
зв’язку з ПрА, при цьому струм споживання максимальний. 
 

Приймальна антена. 
Приймальна Антена призначена для імплантації та безпосередньої 

генерації імпульсів стимуляції з параметрами згідно заданої лікарем 
програми стимуляції. Усередині містить індуктивну котушку для прийому 
енергії від ПдА та обміну інформацією. Оболонка ПрА виконана з 
біосумісного еластичного силіконового матеріалу, призначеного для 
медичного використання. Електроди, які містить ПрА, також виконані з 
біосумісних матеріалів, конструкція і тип електродів обирається лікарем. 
Усередині ПрА міститься електронна схема, вкрита полімерним 
матеріалом для надання міцності конструкції та захисту електронних 
компонентів від механічних пошкоджень. Також ПрА важливо 
установлювати стороною, промаркованою етикеткою як 
«Електромагнітне випромінювання», до ПдА. ПрА поставляється у 
стерильній упаковці. 
В процесі стимуляції ПрА постійно посилає інформаційні повідомлення. 
Ці посилки буде видно на світлодіодному індикаторі ПдА як блимання 
зеленого кольору. Це допоможе зрозуміти, чи вистачає енергії для 
роботи ПрА та чи правильно працює ПрА. 

При кожному ввімкненні БГ, у енергонезалежну пам’ять ПрА 
записується програма стимуляції, створена лікарем. Якщо сеанс зв’язку 
не припинявся (БГ не вимикався), а ПрА втратила живлення і 
вимкнулася, програму стимуляції та задану амплітуду імпульсів не буде 
втрачено. При відновленні живлення ПрА, в рамках одного сеансу 
зв’язку, сеанс стимуляції буде відновлено. 

У випадку роботи з декількома ПрА розташовуєте їх на максимально 
великій відстані один від одного. 
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 Опис позначень на фото: 
1 – отвори для фіксації ПрА у 
тілі пацієнта. Діаметр отворів – 
1мм; 
2 – серійний номер ПрА. Пере-
конайтеся, що він співпадає із 
серійним номером БГ; 
3 – сторона розташування прий-
мальної котушки. Розташовуйте 
цією стороною в тілі пацієнта в 
напрямку зовнішньої поверхні 
тіла. 
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Специфікація та технічна інформація «НейСи-3МА». 
- Габаритні розміри ПрА. Діаметр 24.5мм, товщина – 5.1мм. 

- Матеріал оболонки ПрА – біосумісний еластичний силіконовий 
матеріал. 

- Маса ПрА не більше – 25г. 

- Кількість електродів – 4од. 

- Максимальна глибина імплантації ПрА – 10мм. 

- Конфігурація електродів – довільна, «+», «-», «вимк». 
Програмується лікарем. 

- Стимуляція в режимі стабілізації струму. 

- Стимуляція біполярними та монополярними імпульсами. 

- Стимуляція монополярними імпульсами відбувається з 
автоматичним програмним балансуванням заряду. 

- Максимальна напруга імпульсів стимуляції – 8В. 

- Максимальний вихідний струм – 8мА при імпедансі навантаження 
1кОм. 

- Пристрій може працювати в 5-ти різних режимах роботи. Режим 
роботи перемикається за допомогою кнопки «Режим» на панелі БГ 

- Параметри стимуляції для всіх 5ти режимів зберігаються у пам’яті 
БГ та ПрА. 

- Живлення БГ від Li-Ion АКБ типорозміру «АА». Номінальна робоча 
напруга 2,8В – 4,2В. Ємність – 800 мАг. 

- Час неперервної роботи – не менше 2 годин після повного заряду 
АКБ. 

- Час заряду АКБ – не більше 6 годин. 

- Зміна амплітуди відбувається за допомогою кнопок «Рівень»: «» і 
«»; на панелі БГ. 

- За ступенем ризику застосування в медичній сфері, згідно 
класифікацією по ДСТУ 4388, пристрій відноситься до класу 2б. У 
тому числі його складові частини, а саме БГ, ПдА відносяться до 
класу 1, а ПрА – до класу 2б. 

- Вид кліматичного виконання: БГ та ПдА – УХЛ категорія розміщення 
4.2 по ГОСТ 15150; ПрА - виготовлено в кліматичному виконанні У 
по ГОСТ 15150, категорії 6 за вимогами ГОСТ 20790. Умови 
зберігання і транспортування 1Л по ГОСТ 15150 (значення 
температур при транспортуванні і зберіганні - від +5 °С до +40 °С). 
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- За ступенем електробезпеки пристрій відноситься до виробів BF із 
внутрішнім джерелом живлення з безпечною наднизькою напругою. 
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Форми імпульсів стимуляції. 

Стимуляція монополярними імпульсами з балансуванням заряду.  
 
Базовий режим роботи пристрою «НейСи-3МА». В цьому режимі 

формуються прямокутні імпульси стимуляції, амплітуда, частота та 
тривалість яких програмуються лікарем.  
Балансування заряду необхідне для мінімізації деградації електродів та 
живих тканин в процесі стимуляції.  

В пристрої «НейСи-3МА» балансування заряду імпульсів стимуляції 
виконується програмно. Приклад послідовності імпульсів стимуляції з 
програмним балансуванням заряду приведений на Рисунок 3. 

Балансуючий імпульс має амплітуду у 2 рази меншу ніж амплітуда 
імпульсу стимуляції. Тривалість балансуючого імпульсу у 2 рази довша 
ніж тривалість імпульсу стимуляції. Таким чином, заряд, який 
передається електродами і розраховується як добуток струму стимуляції 
та тривалість імпульсу стимуляції, і є рівним для імпульсу стимуляції та 
балансуючого імпульсу. 

Крім того, у «НейСи-3МА» імпульс балансування заряду генерується 
перед імпульсом стимуляції. Така послідовність забезпечує збільшення 
ефективності стимуляції до 2 разів. 
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Рисунок 3 Генерація монополярних імпульсів стимуляції 

Де: Ті – тривалість імпульсу стимуляції (програмується за допомогою ПЗ верх-

нього рівня); Тбал – тривалість імпульсу балансування заряду (розраховується 

автоматично як 2*Ті); Тпер – період імпульсу стимуляції; Fімп – частота імпуль-

сів стимуляції (програмується за допомогою ПЗ верхнього рівня); Амп – амплі-

туда імпульсу стимуляції  задається за допомогою кнопок «Рівень» на БГ), ам-

плітуда імпульсу балансування заряду автоматично розраховується як Амп/2. 
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Стимуляція біполярними імпульсами 
 
При стимуляції біполярними імпульсами, «НейСи-3МА» формує 

імпульси стимуляції парами, з протилежною полярністю, показано на 
Рисунок 4. Позитивний та негативний імпульси мають рівні амплітуду та 
тривалість. При цьому заряди імпульсів – збалансовані. 

 

 

 
  

Рисунок 4 Генерація біполярних імпульсів стимуляції. 

Де: Ті – тривалість імпульсів стимуляції (програмується за допомогою ПЗ 

верхнього рівня); Тпер – період імпульсів стимуляції; Fімп – частота імпуль-

сів стимуляції (програмується за допомогою ПЗ верхнього рівня); Амп – 

амплітуда імпульсів стимуляції, задається за допомогою кнопок «Рівень» 

на БГ). 
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Формування послідовності імпульсів стимуляції 

Формування пачок імпульсів стимуляції. 
Пристрій «НейСи-3МА» може генерувати імпульси стимуляції в 

неперервному режимі та в режимі формування пачок. Пачка імпульсів 
стимуляції – це генерація імпульсів стимуляції з заданою тривалістю та 
паузами між генераціяєю. Тривалість генерації пачки імпульсів та пауза 
між ними програмується лікарем. Стимуляція пачками імпульсів 
використовується у випадках, коли необхідно стимулювати нервові 
структури короткий проміжок часу, час стимуляції визначається 
тривалістю пачки, та з обов’язковим часом релаксації зони стимуляції, 
яка визначається тривалістю паузи між пачками. Діаграма генерації 
пачок імпульсів показана на Рисунок 5. 

 

 

 

Сканування частоти  
 
У цьому режимі роботи стимуляція відбувається імпульсами, які 

змінюють свою частоту від найменшого до найбільшого значення і потім 
від найбільшого до найменшого значення з дискретністю 1 Гц (дивись 
Рисунок 6 ). Тривалість імпульсів зворотно пропорційна частоті. 
Скважність імпульсів стимуляції для цієї послідовності – 62. 

 

Рисунок 5 Формування пачок імпульсів стимуляції 
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Період генерації пачок імпульсів стимуляції сканування частоти – 

складає 24 с. Тривалість пачки сканування частоти складає 9 с. Пауза 
між пачками – 15 с.  
Форма імпульсів – прямокутна монополярна з балансуванням заряду. На 
Рисунок 7 показано формування пачок стимуляції для сканування 
частоти, імпульси стимуляції показано спрощено, без балансуючих 
імпульсів. 

 

 

Рисунок 6 Генерація імпульсів стимуляції у режимі сканування частоти 

Де: Fmax – максимальна частота стимуляції; Fmin – мінімальна частота стиму-

ляції; Fmax-1 – максимальна частота мінус 1 Гц; Тmin – мінімальна тривалість 

імпульсу стимуляції (можна порахувати як 
1

62∗𝐹𝑚𝑎𝑥
 [𝑐]); Тmin+1 – тривалість ім-

пульсу стимуляції для частоти Fmax-1 (можна розрахувати як 
1

62∗(𝐹𝑚𝑎𝑥−1)
 [𝑐]). 

Імпульси стимуляції показано спрощено, без балансуючих імпульсів. 

Рисунок 7 Формування пачок імпульсів стимуляції для сканування частоти. 
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Режими стимуляції. 
Пристрій для електростимуляції «НейСи-3МА» може працювати в 5-ти 

різних режимах. Режим роботи пристрою перемикається за допомого 
кнопки перемикання режимів «Режим», яка знаходиться на панелі БГ. 
При перемиканні режимів роботи, з метою забезпечення безпеки 
стимуляції для пацієнта, амплітуда імпульсів стимуляції зменшується до 
мінімального рівня. Також на панелі БГ є індикація активного режиму. Усі 
5 режими роботи зберігаються в енергонезалежній пам’яті БГ та ПрА. 

 
Режим 1. Режим роботи програмується лікарем. Це режим стимуляції 

пачками імпульсів. Імпульси стимуляції – прямокутні монополярні з 
балансуванням заряду або біполярні. Конфігурація електродів також 
програмується лікарем.  
Параметри стимуляції, доступні для програмування: 

- Частота імпульсів; 

- Тривалість імпульсів; 

- Тривалість пачки імпульсів; 

- Тривалість паузи між пачками імпульсів; 

- Полярність імпульсів; 

- Конфігурація електродів. 

 
Режим 2. Режим роботи програмується лікарем. Це режим стимуляції 

пачками імпульсів. Імпульси стимуляції – прямокутні монополярні з 
балансуванням заряду або біполярні. Конфігурація електродів також 
програмується лікарем.  
Доступні параметри стимуляції: 

- Частота імпульсів; 

- Тривалість імпульсів; 

- Тривалість пачки імпульсів; 

- Тривалість паузи між пачками імпульсів; 

- Полярність імпульсів; 

- Конфігурація електродів. 

 
Режим 3. Режим роботи формується автоматично. Це режим 

стимуляції пачками імпульсів зі скануванням частоти.  
Конфігурація електродів відповідає режиму 1, який програмує лікар. 

Форма імпульсів – прямокутна монополярна з балансуванням заряду 
 
Режим 4. Режим роботи формується автоматично. Це режим 
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стимуляції пачками імпульсів зі скануванням частоти. 
 Конфігурація електродів відповідає режиму 2, який програмує лікар. 

Форма імпульсів – прямокутна монополярна з балансуванням заряду. 
 

Режим 5. Режим роботи формується автоматично. Цей режим – це 
почергова циклічна стимуляції режимом 3 та режимом 4. Форма імпульсів 
– прямокутна монополярна з балансуванням заряду.  
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Параметри режимів стимуляції 
Тривалість імпульсів стимуляції в режимах 1, 2  50–2500 мкс 
Крок задання імпульсів стимуляції в режимах 1. 2   10 мкс 
Частота генерації імпульсів стимуляції в режимах 1,2  2 – 250 Гц 
Крок задання частоти стимуляції в режимах 1, 2   1 Гц 
Тривалість пачки імпульсів стимуляції в режимах 1, 2 0.1 – 360 с 
Крок задання тривалості пачок стимуляції в режимах 1, 2  0.1 с 
Тривалість пауз між пачками стимуляції в режимах 1, 2  0 – 360 с 
Крок задання паузи між пачками стимуляції в режимах 1, 2 0.1 с 
Мінімальна частота імпульсів в режимах 3, 4   2 Гц 
Максимальна частота імпульсів в режимах 3, 4   150 Гц 
Мінімальна тривалість імпульсів стимуляції в режимах 3, 4 110 мкс 
Максимальна тривалість імпульсів стимуляції в режимах 3, 4 8070 мкс 
Стимуляції відбуваються в режимі стабілізації струму 
Амплітуда імпульсів стимуляції в усіх режимах   0.25 – 8 мА 
Крок зміни амплітуди імпульсів стимуляції    0.25 мА 
Кількість електродів        4 од 
Полярність електродів      «+», «−», «вимк» 
Тривалість сеансу стимуляції контролює пацієнт згідно протоколу 

лікування 

Параметри стимуляції записані по замовчуванню. 
 

Параметр для режиму 1 для режиму 2 

Полярність імпульсів монополярні Біполярні 

Частота імпульсів стимуляції 50 Гц 200 Гц 

Тривалість імпульсів стиму-
ляції 

1000 мкс 50 мкс 

Тривалість пачки імпульсів 1 с 1 с 

Пауза між пачками імпульсів 1 с 1 с 

Полярність електродів 1 електрод 
 «+» 

1 електрод 
 «−» 

2 електрод 
 «−» 

2 електрод 
 «+» 

3 електрод 
 «вимк» 

3 електрод 
 «вимк» 

4 електрод 
 «вимк» 

4 електрод 
 «вимк» 
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Імплантація приймальної антени та електродів 
Інформацію та рекомендації з імплантації ПрА та електродів ви можете 

знайти на нашому сайті http://wel-medical.com/ у розділі «Врачи» 
(http://wel-
medical.com/category/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8/). 

Варіанти установки пристрою «НейСи-3МА» схематично показано на 
Рисунок 8. 

 

 

 

Рисунок 8 Варіанти установки пристрою «НейСи-3МА» 
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Інструкція по підключенню електрода до ПрА з інтегрованим 
конектором. 

Одягніть захисний ковпачок на проксимальну частину електроду, як 
показано но на Рисунок 9. Вставте проксимальну частину електроду в 
отвір конектору ПрА, як показано на Рисунок 10 і переконайтеся, що всі 
контакти розміщені в конекторі. Закріпіть електрод за допомогою 
монтажних гвинтів (гвинти обертати по часовій стрілці), як показано на 
Рисунок 11. Нумерація електродів відповідно до супровідної документації 
на електроди. 
Для додаткового захисту конектора від потрапляння внутрішніх рідин 
організму під ковпачок, використовуйте медичний вазелін. Перед 
одяганням ковпачка, нанесіть вазелін на конектор тонким шаром. 
Обов’язкова наявність вазеліну під ковпачком, у місцях фіксації ковпачка 
нитками. 
Одягніть захисний ковпачок на конектор. Зафіксуйте ковпачок на 
конекторі за допомогою нерозчинних стерильних ниток в 2-х місцях, як 
показано на Рисунок 12. 

  

  

  

Рисунок 9 Рисунок 10 

Рисунок 11 Рисунок 12 
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Підготовка пристрою «НейСи-3МА» до роботи. 
1) Перед початком роботи переконайтеся, що жоден із пристроїв 

пристрою не має механічних або інших ушкоджень. 

2) Перед початком роботи встановіть АКБ у блок генератора. Для 
цього: відкрийте кришку відсіку живлення на зворотному боці БГ; 
на зворотному боці кришки акумуляторного відсіку вказана 
полярність розташування АКБ. Зберігаючи полярність, встановіть 
АКБ у відсік БГ. 

3) Переконайтеся, що АКБ повністю заряджений перед початком 
стимуляції. Для цього підключіть блок живлення для зарядки АКБ у 
роз'єм зарядки в БГ. Індикатор стану АКБ має мигати червоно-
зеленим кольором. 

4)  Якщо АКБ розряджений, підключіть блок живлення для зарядки 
АКБ (поставляється в комплекті) у роз’єм зарядки в БГ. У процесі 
заряду індикатор стану АКБ буде горіти червоним кольором. По 
закінченню зарядки АКБ, індикатор буде блимати червоно-зеленим 
кольором.  

5) Відключіть зарядний пристрій від мережі 220В і потім від БГ. 

6) Програмування (зміна параметрів стимуляції) БГ виконується 
лікарем згідно інструкції для програмування «НейСи-3МА». 

7) Підключіть ПдА до роз’єму на БГ. 

8) Розташуйте передавальну антену на відстані 5 – 10 мм від 
Приймальної антени. Також приймальна і передавальна антени 
мають бути розташовані на одній осі. 

9) Переконайтеся, що ПдА знаходиться що найменше 50 см від 
металевих предметів. 
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Робота з пристроєм «НейСи-3МА». 

Ввімкнення блока-генератора 
Для ввімкнення БГ, необхідно натиснути та утримувати кнопку 

«Режим» на панелі БГ до початку блимання нижнього сегмента 
індикатора «Рівень». Упродовж наступних 5-ти секунд відбувається 
ініціалізація зв’язку з ПрА, на індикаторі «Рівень» послідовно 
загораються 2, 3 та 4 сегменти. По закінченні ініціалізації зв’язку БГ з 
ПрА індикатор «Рівень» переходить в режим індикації рівня амплітуди 
імпульсів стимуляції, також загораються індикатори «Акумулятор» та 
«Режим 1» і починається стимуляція. 

Зміна режиму стимуляції 
Для зміни режиму стимуляції, почергово натискайте кнопку «Режим». 

При цьому, режими стимуляції будуть змінюватися від 1-го до 5-го. 
Ввімкнений режим буде відображатися на індикаторах «Режим 1» та 
«Режим 2». При перемиканні режимів амплітуда імпульсів стимуляції 
стає мінімальною. 
При натисканні кнопки «Режим» в 5-му режимі роботи – БГ вимкнеться. 

Налаштування амплітуди імпульсів стимуляції 
Після ввімкнення БГ і після перемикання режимів стимуляції амплітуда 

імпульсів встановлюється на рівні мінімального значення, вона складає 
0.25 мА. Для збільшення або зменшення амплітуди стимуляції 
передбачено 2 кнопки «Рівень», які змінюють амплітуду імпульсів. Кнопка 
«▲» відповідає за збільшення амплітуди, «▼» – за її зменшення. 
Індикація амплітуди імпульсів відбувається за допомогою 10-ти 
сегментного індикатора «Рівень». Кожен сегмент позначає амплітуду 
імпульсів 1 мА, тобто якщо горить 2 сегменти, то амплітуда буде 2 мА, 
якщо 1 – то 1 мА. Для плавного налаштування амплітуди стимуляції 
кожен сегмент може позначати і проміжні значення амплітуди 0.25мА, 
0.5мА, 0.75мА. Якщо сегмент індикатора блимає і тривалість горіння 
сегменту складає 0.125с, то він позначає амплітуду в 0.25 мА, якщо 
тривалість горіння 0.25 с, то він позначає амплітуду 0.5 мА, якщо 0.375 с, 
то позначає амплітуду 0.75 мА. Для прикладу, якщо на сегменті горить 2 
сегменти і блимає третій з тривалістю горіння 0.25 с, то амплітуда буде 
2.5 мА, якщо горить 1 сегмент і 2 сегмент блимає з тривалістю горіння 
0.125 с, то амплітуда буде відповідати значенню 1.25 мА. 
Також допускається натискання і утримування кнопок зміни рівня 
амплітуди імпульсів. У такому випадку амплітуда буде змінюватись 
неперервно, з кроком 0.25 мА. 

Робота БГ при нестабільному зв’язку з ПрА 
При порушенні зв’язку БГ та ПрА, БГ переходить у режим відновлення 

зв’язку. При цьому всі активні сегменти індикатора «Рівень» починають 
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блимати. Час очікування БГ в режимі відновлення зв’язку складає 10 с, 
якщо зв’язок не відновився, БГ вимикається. Мінімальний час, який 
необхідний для відновлення зв’язку БГ та ПрА, складає 1-2 с.  
Якщо зв’язок був відновлений, індикація сегментів «Рівень» та 
стимуляція відновлюється з тією ж амплітудою в тому ж режимі, що і до 
втрати зв’язку. 

Вимкнення Блока Генератора. 
Для вимкнення БГ можна скористатися будь-яким з нижче наведених 

способів. 
- При роботі пристрою в 5му режимі стимуляції натиснути кнопку 
«Режим».  
- При роботі БГ в будь-якому режимі, натисніть кнопку «Режим» та 
утримуйте її 5 с. 
- При роботі в будь-якому режимі, якщо порушити зв’язок БГ та ПрА на 
час більше ніж 10 с. 
  

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЕ 

http://wel-medical.com 48 тел. +380-44-206-08-12 

Проблеми та їх вирішення 
- БГ не вмикається 

Якщо БГ не вмикається (не вмикається жоден світловий індикатор 
навіть на короткий час), спробуйте зарядити АКБ. Скористайтеся 
інструкцією по підготовці до роботи. Якщо при спробі заряду АКБ, 
індикатор «Акумулятор» не загорається, відкрийте відсік АКБ в БГ та 
перевірте АКБ на відсутність ушкоджень та правильність установки. 
Якщо жодна з наведених вище інструкцій не допомогла, зверніться 
до вашого лікаря. 

- БГ вмикається, стимуляція не починається і через декілька секунд 
БГ вимикається.  
1) Спробуйте заряджати АКБ не менше 6 годин. Якщо час повного 
циклу заряду АКБ складає менше 1 години, це свідчить кінець 
ресурсу АКБ, поломку АКБ або поломку БГ. 
2) Перевірте чи підключена ПдА до БГ та чи не ушкоджено кабель 
ПдА. Якщо БГ не може отримати інформацію з ПдА, БГ автоматично 
вимикається. 
3) Перевірте чи немає поряд з ПдА металевих предметів. Металеві 
предмети можуть погіршити передачу енергії та інформаційний 
обмін між ПдА та ПрА. Якщо інформаційного обміну між ПрА та ПдА 
не буде, БГ автоматично вимкнеться. 
4) Перевірте розташування ПдА відносно ПрА. Перевірте чи ПдА 
розташована правильною стороною. Перевірте чи ПдА знаходиться 
на одній осі з ПрА. Перевірте відстань між ПрА та ПдА, якщо вона 
менша 5мм або більша 10мм, інформаційний обміну між ПрА та 
ПдА не буде і БГ вимкнеться автоматично. 
5) Переконайтеся що ви не знаходитися в зоні сильного 
електромагнітного випромінювання від побутових, промислових або 
інших потужних електроприладів. Сильне електромагнітне поле 
може погіршити інформаційний обмін між ПрА та ПдА, чи вивести 
пристрій «НейСи-3МА» з ладу. 
6) Перевірте чи ви використовуєте БГ з вашого комплекту поставки. 
ПрА та БГ з одного комплекту утворюють унікальні пари. 
Використання некомплектного БГ разом з вашою ПрА неможливе. 
7) Спробуйте використати ПдА з іншого комплекту. 
Якщо жодна з наведених вище інструкцій не допомогла, зверніться 
до вашого лікаря. 

- БГ вмикається, БГ та ПдА працюють правильно, але пацієнт не 
відчуває стимуляцію. 
1) Переконайтеся що ви встановили амплітуду імпульсів стимуляції 
рекомендовану лікарем.  
2) Спробуйте змінити амплітуду імпульсів стимуляції в дозволених 
лікарем межах.  
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Якщо жодна з наведених вище інструкцій не допомогла, можливо 
електроди пошкоджено, або вони змістились, зверніться до вашого 
лікаря 

- Амплітуда імпульсів стимуляції не змінюється. Відчуття від 
стимуляції не відчувається, зміни індикації на індикаторі «Рівень» 
немає. 
1) Спробуйте затиснути кнопку «Рівень» «▲» на панелі БГ на 2 – 3 
с. 
2) Спробуйте перезавантажити БГ витягнувши АКБ на 3 – 5 с, а 
потім знову вставивши її. 
Якщо жодна з наведених вище інструкцій не допомогла, зверніться 
до вашого лікаря. 

- Якщо вам необхідна допомога з інших питань, зверніться до 
виробника або до його офіційного представника. 
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Обслуговування та ремонт 
Пристрій для електростимуляції «НейСи-3МА» – це медичний пристрій 

спеціального призначення. Тому обслуговування та ремонт будь-яких 
компонентів пристрою проводить лише виробник. 

АКБ – це розхідний матеріал при використанні пристрою «НейСи-3МА» 
і поставляється в комплекті з пристроєм. Установку АКБ в БГ та його 
заміну за необхідності може провести користувач. 
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Транспортування і зберігання 
Транспортувати пристрій «НейСи-3МА» відповідно до ГОСТ 20790 

усіма видами критих транспортних засобів відповідно до правил 
перевезень, що діють для такого виду транспорту. 
Умови транспортування пристроїв: в частині впливу кліматичних і 
механічних чинників по ГОСТ 20790, при цьому діапазон температур 
транспортування повинен бути в межах від +5 °С до +40 °С. 
Умови зберігання пристроїв - по групі умов 1Л по ГОСТ 15150, не більше 
5 років, при цьому діапазон температур зберігання повинен бути в межах 
від +5 °С до +40 °С. 
Термін зберігання до початку експлуатації не більше 6 місяців при 
температурі не вище +25℃ 
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Гарантії Виробника 
Виробник гарантує відповідність пристрою «НейСи-3МА» комплекту 

конструкторської документації МИДН 17.217.00.00 при дотриманні умов 
установки і експлуатації пристрою. 

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дати введення пристрою в 
дію, але не більше 18 місяців з моменту виготовлення підприємством-
виробником. У разі несправності виробу під час гарантійного терміну при 
дотриманні умов експлуатації, описаних в даній інструкції, підприємство-
виробник зобов'язується провести ремонт або заміну пристрою. 

Гарантійні зобов'язання не поширюються на АКБ, термін служби якого 
не більше двох років. При дотриманні правил експлуатації акумулятор 
забезпечує напрацювання не менше 500 циклів заряд / розряд. 
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Інформація про виробника 
Якщо у вас залишились питання по роботі з «НейСи-3МА», або іншою 

продукцією, зверніться до виробника.  
Україна 
Приватне Підприємство «Впроваджувальна Експериментальна 

Лабораторія» 
04136  м. Київ, вул. Північно-Сирецька, б.3 

Телефони: 
+380-44-206-08-12 
+380-44-200-93-54 

http://wel-medical.com/ 
e-mail: mail@wel.net.ua; info@wel.net.ua 
 

http://wel-medical.com/
http://wel-medical.com/
mailto:mail@wel.net.ua
mailto:info@wel.net.ua

