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Alpha-Stim® M 
 

Yhdistetty aivojen sähköhoitolaite ahdistuneisuuden, 
unettomuuden, masennuksen ja kivun hoitoon sekä 

mikrosähkövirtahoito akuutin, kroonisen ja 
traumaperäisen kivun hoitoon 

OMISTAJAN OPAS 
 

Tyypin BF laite. Tämä stimulaattori on sähköistetty vain sisäisesti. 

 

Katso käyttöohjeet. Lue tämä käyttöopas kokonaisuudessaan ennen laitteen 
käyttöä. Älä liitä johtoja missään tapauksessa seinäpistorasiaan tai 
verkkovirtapistokkeeseen. Se voi johtaa vakavaan sähköiskuun tai 
palovammoihin riippumatta siitä, onko johdot liitetty stimulaattoriin vai ei.

 

Underwriters Laboratories Inc.® -yhtiön luokittelema lääketieteellinen 
sähköinen laite sähköiskun, tulipalon mekaanisten ja muiden vaarojen osalta 
vain standardien UL-60601-1 ja CAN/CSA C22.2 Nro 601.1. 

 

Vaatimustenmukaisuusilmoitus Eurooppaa varten: Alpha-Stim® M on luokan 
IIa, tyypin BF lääkinnällinen laite. Se on testattu ulkopuolisten elinten toimesta 
sovellettavien lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta ja sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. 

 

Kun loppukäyttäjä haluaa hävittää laitteen, se on toimitettava erilliseen keräys-
ja kierrätyspisteeseen. Lajittelemalla tämä tuote muista kotitalousjätteistä 
polttolaitoksiin ja kaatopaikoille toimitettu jätemäärä vähenee ja luonnonvaroja 
säästetään. 

Yhdysvaltoja koskeva huomautus: Liittovaltion laki (vain USA) rajoittaa laitteen myynnin
laillistetulle terveydenhuollon ammattilaiselle tai laillistetun terveydenhuollon
ammattilaisen määräyksestä. Yhdysvaltojen ulkopuolella laite on saatavissa ilman
määräystä, mutta käyntiä laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen luona suositellaan
vaikeisiin ja hoitoon vastaamattomiin ongelmiin tai kun laitetta käytetään yhdessä
lääkevalmisteiden tai muiden hoitojen kanssa.

© Copyright 2019 Electromedical Products International, Inc. KAIKKI OIKEUDET
PIDÄTETÄÄN. Alpha-Stim® rekisteröity tavaramerkki. Valmistettu Yhdysvaltain patentien
alaisuudessa 8,612,008, 8,457,765, 8,463,406 ja kansainväliset patentit haettavana.
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Alpha-Stim® M (osanro 400) toimitetaan käyttövalmiina, ja sen mukana tulevat 
seuraavat tarvikkeet: 1 sarja korvaklipsejä (osanro 401), 1 15 ml:n pullo Alpha 
Conducting Solution™ -liuosta (osanro ACS, 250 ml:n täyttöpulloja on 
saatavissa, (osanro ACSR), 2 johtosarjaa 4:lle elektrodille (osanro 403) , 2 
älyanturia (osanro 402), 4 kpl hopeista AS-Trode™-merkin yhden henkilön 
kestokäyttöistä itsekiinnittyvää elektrodia (osanro AT, riittävät noin 2 viikon - 1 
kuukauden käyttöön), 100 anturityynyä (osanro PEP), 256 korvaklipsi-
elektrodityynyä (osanro EEP), kuvitettu omistajan opas, niskanauha, 
säilytyslaukku ja 2 AA-paristoa. Tämä on kaikki, mitä tarvitset uuden Alpha-
Stim® M -laitteen käytön aloittamiseen. Vaihda Alpha Conducting Solution™ -
liuos, AS-Trode™-merkin elektrodit, PEP™- ja EEP-elektrodit vain valtuutettuihin 
Alpha-Stim®- ja AS-Trode™-tuotteisiin. Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi 
suosittelemme käyttämään litium-paristoja. 
 
Alpha-Stim® M -laitteen ominaisuudet: 
 
1. Tarkka, yhdenmukainen ja luotettava, täysin digitaalinen ohjaus.  
2. Korvaklipsi-elektrodien, älyanturien tai AS-Trode™-elektrodien 

käyttömahdollisuus.  
3. Taustavalo painettaessa painiketta. 
4. Virtapiirin jatkuva tarkistus elektrodien ollessa kosketuksessa ihoon.  
5. 3 taajuusvalintaa (suositus 0,5 Hz).  
6. 10 sekunnin älyanturijakso käynnistyy ihokosketuksesta. 
7. 20, 40 tai 60 minuutin automaattisesti sammuvat jaksot. 
8. Jatkuva kuluneen ajan ajastin. 
9. Suuri ajastinnäyttö. 
10. 2 itsenäistä kanavaa 0–600 mikroampeerin (µA) virralle. 
11. Taajuuden, sähkövirran ja hoitoajan lukitusmahdollisuus esiasetettuihin 

arvoihin koko hoitojakson ajan. 
12. Vaimennusvaihtoehto kaikille toiminnoille (paitsi älyanturi).  
13. Kumulatiivinen ajastin. 
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14. Vyö tai kaulahihna, jonka avulla® M -laitetta voidaan pitää kaulan 
ympärillä.  

15. 30 minuutin automaattinen sammutus käyttämättömänä.  
16. Enintään 6 000 voltin staattisen sähköpurkauksen kestävyys. 
17. Sammuttaa itsensä automaattisesti ja pysyvästi, jos laitteessa syntyy 

yksittäinen vika, jonka seurauksena virta nousee yli 700 µA:a.  
18. Käyttää 2 kpl AAA-kokoisia 1,5 voltin paristoja (toimitetaan mukana). 
19. Pariston voimakkuuden ilmaisin. 
20. Anturielektrodityynyt (PEPS™) ja korvaklipsi-elektrodityynyt (EEPS) 

edellyttävät Alpha Conducting Solution™ -liuoksen käyttöä (toimitetaan 
mukana).   

21. 5 vuoden rajoitettu takuu.  
 

 
 

Kiitos, että suosittelit Alpha-Stim® M -laitetta. Tämä käyttöopas on kirjoitettu 
Alpha-Stim® M -laitetta käyttävälle henkilölle, mutta panoksesi on korvaamaton 
potilaalle. Yksi tapa auttaa on selittää potilaallesi tarkasti missä hänen 
ongelmansa sijaitsee. Voit myös ehdottaa tiettyjä elektrodin kiinnityskohtia, 
joista tietty kipu saattaa olla peräisin. Electromedical Products International, Inc. 
auttaa mielellään potilaittesi tarpeiden täyttämisessä. Saatavissa on usein uusia 
tutkimuksia, jotka voivat liittyä suoraan potilaan tiettyyn vaivaan. Älä epäröi 
kirjoittaa, soittaa, faksata tai lähettää sähköpostia EPI:lle mistä tahansa syystä. 
Tarkista myös verkkosivusto säännöllisesti uusien tietojen varalta. Toivotamme 
käyttökokemuskirjeesi tai sähköpostisi ja osallistumisesi tervetulleeksi 
verkkosivustomme keskustelupalstoille.   
 

Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 

Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
Maksuton Yhdysvalloissa 1.800.FOR.PAIN

Yhdysvaltojen ulkopuolella +940.328.0788 
Faksi 940.328.0888 

Sähköposti info@epii.com
Internet www.alpha-stim.com 
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1.   Päällä - Pois  
 
2.  Taajuus. 0,5  Hz 

on voimakkain 
taajuusasetus, ja 
useimmat ihmiset 
saavat sillä parhaat 
tulokset kaikissa 
käyttömuodoissa 
(korvaklipsit, älyanturit 
ja AS-Trode™-
elektrodit).  

 
3.  Ajastin. 

Älyanturin 10 sekunnin 
aaltomuotojakso 
käynnistyy elektrodien 
koskettaessa ihoa. 
Laskevat ajastimet: valitse 10, 20, 40 tai 60 minuuttia.  Jatkuva 
kuluneen ajan osoittava ajastin. 

 

4.  Lukko. Halutessasi voit lukita ja vapauttaa asetukset hoidon aikana 
painamalla painiketta kaksi kertaa viiden sekunnin aikana.  

            
5.   tai    Virta-painike. Lisää tai vähentää kummankin kanavan 

virtaa. Lisää virtaa 50 mikroampeeria (µA) sekunnissa, kun painiketta 
pidetään painettuna. Vähentää virtaa 100 µA sekunnissa. Kun laite 
käynnistetään, virta on oletusarvossa 100 µA, paitsi  
älyanturikokoonpanossa, joka asettaa virran oletuksena edelliseen 
käyttöasetukseen. 
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1. Valoanturi valaisee LCD-näytön 10 sekunnin ajaksi pimeässä huoneessa 
painettaessa painiketta. 

 

2.  Testivirtapiirin symboli ja äänivaroitus osoittavat, että laite ei anna 
hoitoa toisella tai molemmilla kanavilla (toimimattoman kanavan numero 
näytetään). Ajastin pysähtyy ja sammuttaa laitteen 30 minuutin kuluttua, 
jos mitään ei tehdä. Virran on oltava asetettu arvoon yli 0 µA ja 
kostutettujen elektrodien on oltava kosketuksissa ihoon, jotta Alpha-
Stim® M toimii. Äänisignaali kuuluu ja ajastin asetetaan uudelleen heti, 
kun virtapiirin eheystarkistus havaitsee kaiken toimivan oikein.  

 

3.  Pariston varaustilan ilmaisin. Vaihda paristo, kun vain yksi palkki on 
jäljellä. Laite antaa tällöin alhaisen paristovirran äänivaroituksen ja toistaa 
varoituksen 10 minuutin välein (ellei vaimennustoiminto ole käytössä). 
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4.  Taajuus-asetuksen ilmaisin. 0,5, 1,5, tai 100 Hz molemmille kanaville. 
 

5.  Ajastin-asetuksen ilmaisin. Valitse  älyanturin 10 
sekunnin jakson käynnistyessä ihokosketuksesta 10, 20, 40 tai 60 
minuutin laskuaika automaattiseen sammutukseen tai  jatkuva 
eteenpäin laskeva ajastin.  

 
6. Aika , joka on jäljellä kaikissa asetuksissa, paitsi  jatkuvassa hoidossa, 

joka näyttää kuluneen ajan. 
 

7. 0–600 mikroampeerin (µA) virta 
kanavalle 1. 

 

8. 0–600 mikroampeerin (µA) virta 
kanavalle 2. 

 

9.  Lukko on kytketty, kun näyttö on valaistu. 
 

10.  Vaimenna-ominaisuus kaikille asetuksille paitsi älyanturille. Ota 
käyttöön tai poista käytöstä painamalla näppäimiä järjestyksessä: lukko-
ajastin-lukko. 

 
11. Σ Kumulatiivinen ajastin tallentaa kokonaistunnit ja minuutit, jotka 

Alpha-Stim® M on ollut käytössä. 
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Onnittelemme sinua Alpha-Stim® M -mikrovirtasähköhoitostimulaattorin (MET) ja 
kallon sähköhoitostimulaatiolaitteen (CES) valinnastasi. Olet ostanut laadukkaan 
lääkinnällisen laitteen. Ostamalla laitteen olet jo ottanut ensimmäisen askeleen kohti 
miellyttävämpää ja antoisampaa elämää.  

Electromedical Products International, Inc. (EPI) on johtava innovaattori, joka 
tarjoaa elämänlaatuasi parantavaa, viimeisintä lääketieteellistä teknologiaa. EPI ja sen 
jälleenmyyjät ovat sitoutuneet auttamaan tuotteitamme käyttäviä henkilöitä. 
Käytettävissäsi on teknisiä asiantuntijoitamme, jotka varmistavat, että saat parhaat 
mahdolliset hoitotulokset. Englanninkielistä puhelinkonsultaatiota voidaan sopia sinun 
tai lääkärisi kanssa maanantaista perjantaihin 09.00–17.00 Yhdysvaltojen keskilännen 
(Texas) aikaa. Voit myös ottaa meihin yhteyttä postitse, faksilla tai sähköpostitse. Yritys 
antaa kaikille lääkinnällisille laitteilleen 5 vuoden rajoitetun takuun.  

Alpha-Stim® M on lääkinnällinen tarkkuuslaite, jota käytetään 
ahdistuneisuuden, unettomuuden, masennuksen ja kivun sekä akuutin, kroonisen ja 
traumaperäisen kivun hoitoon.  Alpha-Stim® M on todistetusti turvallinen ja tehokas 
vaihtoehto lääkkeille erityisesti pitkäaikaista hoitoa vaativissa vaivoissa. Näin 
vältytään lääkkeiden mahdollisilta sivuvaikutuksilta. Hoidon jälkeen ei tavallisesti ole 
mitään fyysisiä rajoituksia, joten voit jatkaa normaaleja toimintoja. Hoito on 
yksinkertaista ja helppoa, ja sitä voidaan antaa milloin tahansa. Alpha-Stim® M -
laitetta käyttävät henkilöt kertovat tavallisesti miellyttävän rentoutuneesta 
hyvänolontunteesta ja virkeästä mielestä. 

Virtaa säännöstellään käsikäyttöisillä älyantureilla tai itsestään kiinnittyvillä AS-
Trode™-elektrodeilla kivun hallinnassa ja korviin kiinnitettävillä elektrodeilla 
ahdistuneisuuden, unettomuuden, masennuksen ja kivun hoidossa. Hoidon aikana voit 
kokea lievän kihelmöivän tunteen elektrodien kiinnityskohdissa. Jos virta on liian 
korkea, voit tuntea huimausta ja pahoinvointia. Nämä voidaan poistaa vähentämällä 
virtaa. 

Alpha-Stim® M on usein ainoa keino, mitä tarvitaan ahdistuneisuuden, 
unettomuuden, masennuksen ja kivun lieventämiseen. Sitä voidaan käyttää 
kuitenkin myös muiden hoitojen ohella. Alpha-Stim® M ei häiritse useimpia muita 
hoitoja. Se voi kuitenkin nopeasti vähentää joidenkin lääkkeiden tarpeen 
kolmannekseeen – puoleen aiemmasta. Vain lääkäri on pätevä muuttamaan 
lääkeannostusta. Pidä tämän vuoksi lääkärisi ajan tasalla edistymisestäsi.  

Kun ymmärrät tuotteen perusominaisuudet ja -menetelmät, , havaitset Alpha-
Stim® M -laitteen olevan helppokäyttöinen. Lue tämä käyttöopas  
kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttöä. Noudata tässä annettuja yleisiä ohjeita 
ja terveydenhuollon ammattilaisen antamia erityisohjeita. 
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Sähkölääkinnälliset tulokset perustuvat sähkön aaltomuotoon, sähkövirran 
määrään, elektrodien sijaintiin ja käyttöaikaan. Alpha-Stim® M on 
mikrotietokone, joka sisältää viimeisintä puolijohde-elektroniikkaa. Kaikki osat 
ovat erittäin korkealaatuisia käyttöluotettavuuden ja ongelmattoman 
toiminnan takaamiseksi. Sähköturvallisuus on varmistettu käyttämällä yleisesti 
saatavilla olevia 1,5 voltin AA-paristoja.  

Alpha-Stim® M on kehitetty Electromedical Products International, Inc. -
yhtiön alkuperäisen tutkimuksen perusteella. Se on tarkkuustekniikkaa, joka 
synnyttää muokatun, taajuudeltaan 0,5, 1,5 tai 100 Hz:n (pulssia sekunnissa) 
kaksinapaisen neliöaallon 50–600 mikroampeerin virralla (1 µA on yksi 
miljoonasosa ampeeria) 50 prosentin käyttösuhteella.  

Alpha-Stim® M on pieni, kompakti ja kevyt. Se on suunniteltu 
monipuoliseksi. Sitä voidaan käyttää terveydenhuollon ammattilaisen 
toimistossa, klinikalla tai sairaalassa liikuteltaviin ja nopeisiin tarpeisiin, kuten 
ensiapuun tai sotilassovelluksiin, sekä itseannettuna hoitona kotona aikataulun 
tai tarpeen mukaan.  

Täysin digitaaliset hallintalaitteet ovat tarkkoja, yhdenmukaisia ja 
luotettavia sekä yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Hoitoajan, taajuuden ja virran 
asetukset lukitseva säädettävä ajastin- ja lukitustoiminto varmistaa määrätyn 
hoitoaaltomuodon ja annostuksen, vaikka huomiosi kiinnittyisi johonkin 
muuhun tai nukahtaisit. Virran määrää voidaan helposti vähentää 
miellyttävyyden varmistamiseksi tai lisätä hoitoajan lyhentämiseksi.  

Alpha-Stim® M voidaan luokitella kahteen yleiseen luokkaan. 
Mikrovirtasähköhoito, tai MET, on yleinen termi, jolla kuvataan kivun hoitoon 
käytettyä alhaista sähkövirtaa. Sähkövirtaa syötetään tavallisesti 2–5 minuuttia 
anturien tai pitempikestoisessa käytössä itsekiinnittyvien elektrodien kautta. Se 
eroaa aiemmista ihon läpi syötetyistä sähköisistä hermostimulaatiomuodoista 
(TENS) siinä, että MET käyttää paljon alhaisempaa virtaa, mutta syöttää virran 
paljon pitempinä pulsseina. TENS-laitteita on pidettävä jatkuvasti, koska ne 
eivät tarjoa käytännössä lainkaan pysyvää jäännösvaikutusta, kun taas MET:n 
vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja kumulatiivisia. Toinen sovelluksen edustama 
kategoria korviin kiinnitettävillä elektrodeilla ahdistuneisuuden, unettomuuden, 
masennuksen ja/tai kivun hoito ja se tunnetaan nimellä aivojen sähköhoito  
eli CES. 
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Yksi tärkeä Alpha-Stim® M -laitteen ominaisuus on elektroniikkapiiri, joka 
pitää sähkövirtauksen elektrodeihin lähes vakiona vähentäen näin elektrodien 
vastusmuutosten aiheuttamia vaikutuksia. Alpha-Stim® M suorittaa jatkuvasti 
itsediagnostiikkaa varmistaen, että virtapiirien kaikki toiminnot toimivat aina 
täysin oikein ja elektrodit ovat riittävässä kosketuksessa ihoon. Ergonomiset ja 
käyttäjäystävälliset ominaisuudet (kuten älyanturi, lukko, automaattisen 
sammutuksen ajastimet ja hälytys, joka varoittaa elektrodin irtoamisesta) 
tekevät Alpha-Stim® M -laitteesta luotettavan, helpon, nopean ja miellyttävän 
käyttää.  

Alpha-Stim® M -laitteen kehittivät hermobiologi tohtori Daniel L. Kirsch ja 
insinööri Raymond Chan. Tohtori Kirsch on ollut johtava sähkölääketieteen 
pioneeri vuodesta 1972 lähtien. Amerikan kivunhallinta-akatemia (AAPM) on 
myöntänyt hänelle kivunhallinnan pätevyyden 1990, ja hän on saanut AAPM:n 
Richard S. Weinerin Vuoden kivunhallintakouluttaja -palkinnon 2008. Hänestä 
tuli Amerikan stressi-instituutin jäsen vuonna 1997. Hän on myös Inter-Painin, 
kipulääkäreiden organisaatio Saksassa ja Sveitsissä, jäsen. Hän on Practical Pain 
Management (Käytännön kivunhallinta) -aikakausilehden 
sähkölääketiedeosaston päätoimittaja ja Journal of Neurotherapy 
(Neuroterapia) -lehden toimittaja. Tohtori Kirsch on palvellut 
kivunhallintakeskuksen ja stressiperäisten vaivojen kliinisenä johtajana 
Columbia-Presbyterian Medical Centerissä New Yorkissa ja 
Urheilulääketiederyhmässä Kalifornian Santa Monicassa. Hän on kirjoittanut 
useita kirjoja ja artikkeleita ja luennoi säännöllisesti lääkäreille ja psykologeille 
ympäri maailmaa kivun- ja stressinhallinnasta ja on sotaveteraanien asioiden 
lääketieteellisten keskusten ja Yhdysvaltain armeijan asiantuntija tutkimus- ja 
hoitokäytäntökonsultti.  
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Lääkinnällisen sähkövirran käyttö ei ole uusi asia. Jo muinoin havaittiin 
luonnollisesti tapahtuvien sähköilmiöiden terapeuttinen arvo kauan ennen kuin 
William Gilbert määritteli sähkön vuonna 1600. Sekä Aristoteles että Plato 
viittasivat mustaan torpedoon (piikkikampelaan), jonka lääkäri Scribonius 
Largus kuvaili vuonna 46 jaa. helpotuksena moniin lääketieteellisiin vaivoihin 
päänsäryistä kihtiin (päästä jalkoihin). 1800-luvulla hammaslääkärit raportoivat 
kivun vähentämisestä käyttäen ensimmäisiä ja jokseenkin karkeita lääkinnällisiä 
sähkölaitteita.  

1800-luvun loppupuolella sähköisiä laitteita käytettiin laajasti kivun 
hallintaan, ja niiden väitettiin parantavan useita lääketieteellisiä vaivoja. 
Aikaisten sähkötekniikoiden liioitellut hoitosaavutusraportit sekä 
farmaseuttisen lobbauksen poliittinen painoarvo johtivat tämän hoitomuodon 
maineen menetykseen lääkärikunnan keskuudessa 20. vuosisadan alkupuolella. 
Tämän seurauksena lääketieteelliset oppilaitokset lopettivat sähköterapian 
opettamisen. Biofysiikka oli käytännöllisesti katsoen poistettu kokonaan 
lääketieteestä, ja näin päätieteenalaksi jääneelle kemialle jäi vastuu kaikkien 
sairauksien parantamisesta. Nyt 21. vuosisadalla on selvää, että kemia ainoana 
lääketieteen hoitomallina ei ole yltänyt lupauksiinsa, minkä vuoksi nykyaikainen 
lääketiede on alkanut tutkia uudelleen biofysiikan mahdollisuuksia.  

Aivojen stimulointikokeiluista alhaista sähkövirtaa käyttämällä raportoivat 
ensimmäisenä tohtorit Leduc ja Rouxeau Ranskassa 1902. Aluksi tätä 
menetelmää kutsuttiin sähköuneksi, koska sen ajateltiin kykenevän 
aiheuttamaan unitilan. Aivojen sähköhoidon (CES:n) vaikutusta 
ahdistuneisuuden, unettomuuden, masennuksen ja kivun hoitoon alettiin tutkia 
Venäjällä 1950-luvulla ja Yhdysvalloissa puolestaan 1960-luvulla. 

Vuonna 1965 tohtorit Ronald Melzack Kanadasta ja Patrick Wall Iso-
Britanniasta julkaisivat uuden laajan teorian siitä, miten hermojärjestelmä 
käsittelee kipua. Heidän Gate Control (Porttihallinta) -teoriansa selitti myös, 
miten sähköstimulaatio voi vaikuttaa kipupolkujen fysiologiaan. Vuonna 1967 
sähköisiä laitteita implantoitiin kirurgisesti hallitsemaan vakavia alaselkäkipuja. 
Kirurgisten ehdokkaiden seulontaan ja implantoitavan elektrodin parhaan 
mahdollisen kohdan valitsemiseen käytettiin sähköisiä pintastimulaatiolaitteita, 
joilla testattiin henkilön vastetta. Pian havaittiin, että sähkölääketieteellinen 
hoito ihon läpi oli yhtä tehokas ja että sitä yksinomaan voitaisiin käyttää kivun 
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poistoon ilman kirurgisia toimenpiteitä. Tästä lähtien lääkärit ovat hyväksyneet 
laajalti nämä ihon läpi toimivina sähköisinä hermostimulaattoreina (TENS) 
tunnetut laitteet monenlaisten kipujen hallintaan. TENS-teknologia perustuu 
sähkön käyttöön syrjäyttävänä voimana. Kipualueen toistuva naputtelu tylpällä 
esineellä, kuten kynällä tai lusikalla, voi tuottaa samanlaisen vaikutuksen. Tämän 
vuoksi TENS-stimulaattoriin viitataan termillävastaärsytyspuudutus. TENS-
stimulaattori ei aiheuta käytännössä mitään jäännösvaikutusta, ja sitä käyttävät 
ihmiset kehittävät vastustuskyvyn sähköhoidolle.  

Kaikki elämä on luonteeltaan sähkökemiallista. Maailmankaikkeudessa ja 
ihmiskehossa vaikuttaa monia sähkökenttiä. Esimerkiksi hermojärjestelmän on 
jo pitkään tiedetty toimivan sekä sähkökemiallisin että pelkästään sähköisin 
signaalein. Itse asiassa kaikki molekyylit pysyvät yhdessä atomitasolla 
sähkösidoksin. Tieteellinen perustutkimus ihmisten ja eläinten biosähköisten 
hallintajärjestelmien luonteesta johti tiedemiehet, kuten tohtori Robert O. 
Becker Yhdysvalloissa1ja tohtori Björn Nordenström Ruotsissa2(joka toimi 
Nobel-komitean puheenjohtajana) ehdottamaan kokonaan uusia fysiologian 
teorioita perustuen viimeisimpään biofysiikan tietämykseemme.  

Alpha-Stim®-teknologia käyttää näitä teorioita, ja sen on todettu olevan 
tehokkaampi kuin useimmat muut hoidot sairauksiin, joihin sitä käytetään. Se 
on toimiva vaihtoehto perinteelliselle TENS-hoidolle ja vaihtoehtoinen tai 
täydentävä hoito farmakologiselle hallinnalle, leikkauksille ja muille 
toimenpiteille. Alkuperäinen Alpha-Stim® malli 2000 painoi noin 18 kg ja maksoi 
$5 850 kuin se esiteltiin ensi kerran vuonna 1981. Nyt Alpha-Stim® M -
mikrovirtastimulaattori käyttää kehittyneintä saatavissa olevaa tekniikkaa. 
Useimmissa tapauksissa on nyt mahdollista helpottaa ahdistuneisuutta, 
unettomuutta, masennusta ja kipua aiempiin tekniikoihin verrattuna paljon 
alhaisemmalla sähkövirralla ja kokea pitkäaikainen ja kumulatiivinen helpotus 
vain muutaman minuutin hoidolla joka toinen päivä. Oikein käytettynä 
uskomme uuden Alpha-Stim® M -laitteesi parantavan elämänlaatuasi.  

 

                                                 
1 Becker, Robert O.  The Body Electric. New York: William Morrow and Co. 1985. 
2 Nordenström, Bjorn E.W. Biologically Closed Electric Circuits. Stockholm: Nordic 

Medical Publications, 1983.  
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Puhdista iho  
Puhdista iho hoitoalueen ympäriltä ennen elektrodien kiinnittämistä. Puhdista miedolla 
saippualla ja vedellä, alkoholityynyillä tai antibakteerisilla pyyhkeillä ja anna ihon kuivua. 
Alueet, joihin on kertynyt ihoöljyä tai likaa tai joissa on käytetty kosmetiikkaa tai 
hiussuihketta, on puhdistettava perusteellisesti hyvän sähkönjohtavuuden varmistamiseksi. 
Seuraa ihon kuntoa ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Ihoärsytystä saattaa syntyä vaalealla 
iholla. Jos havaitset ihossa palovammoja hoidon jälkeen, lopeta käyttö ja käytä 
asianmukaista ihovoidetta. Ärsytys saattaa vähentyä vaihtelemalla elektrodien paikkoja. 

 
Arvioi kipusi  
Arvioi kipusi ennen hoitoa ja ajoittain hoidon aikana ja sen jälkeen. Terveydenhuollon 
ammattilainen voi antaa sinulle ohjeet, jotka auttavat sinua tekemään nopean ja 
yksinkertaisen arvioinnin. Kivun arviointi voi muodostua yksinkertaisesti siirtymisestä 
asentoon, joka tekee sinut tietoisemmaksi kivustasi, ja kokemasi kiputason kirjaamisesta 
0 (ei kipua) - 10 (suurin kipu) asteikolla hoidon alussa ja lopussa. Kyseisen kehon osan 
liikuttaminen liikeratansa läpi ja lisääntyneen liikealueen ja vähentyneen kivun 
havaitseminen hoidon jälkeen ovat hyviä merkkejä edistymisestä. Koska Alpha-Stim® 
toimii useimmilla ihmisillä nopeasti, on hyödyllistä käyttää näitä viiteparametreja 
tehokkuuden määrittämiseen koko yksittäisen hoitoistunnon aikana. Päivittäisen (jopa 
tunnittaisen) taulukon pitäminen kipukohtien muutoksista ja kiputasoista asteikolla 0–10 
auttaa edistymisen seurannassa ja voi olla hyödyllistä parhaiden hoitoalueiden 
määrittämisessä. Jotta ymmärtäisit tämän järjestelmän toiminnan, seuraavassa on 
kiputasojen kuvaus (käytä parittomia numeroja parillisten välissä oleville tasoille, esim. 
taso 1 osoittaa hyvin pientä kipua, joka ei vaikuta aktiviteetteihin):  
 
Kiputaso    Kuvaus  
  0 Ei kipua. 

 2 Lievä kipu; tietoinen kivusta vain keskityttäessä siihen. Voidaan pitää 
"nalkuttavana" ja ärsyttävänä, mutta vaikuttaa vain vähän 
jokapäiväisiin aktiviteetteihin (ADL). 

 4 Siedettävä kipu; voidaan jossain määrin jättää huomioimatta. 
 6  Ahdistava kipu; häiritsee huomattavasti päivittäistä elämää.  
 8 Ankara kipu; keskittyminen mahdotonta ja vain yksinkertaiset 

tehtävät mahdollisia. 
 10 Invalidisoiva kipu; päivittäiset elämän aktiviteetit mahdottomia.  
 
Voi olla myös hyödyllistä pitää päiväkirjaa Alpha-Stim® -hoitoajoista, kunkin hoidon 
kestoajasta, taajuudesta (Hz) ja virrasta (µA) ja käyttämistäsi elektrodipaikoista. 



 14

 
 
Koska Alpha-Stim® M käyttää niin alhaista virtatasoa, monet ihmiset eivät tunne 
mitään edes suurimmalla mahdollisella virtatasolla. Älä siksi huolestu, jos et 
tunne virtaa; tämä on täysin normaalia ja virrantuntemuksesi ei vaikuta 
hoitotuloksiin. Alpha-Stim® M toimii, paitsi jos  Testivirtapiiri-symboli tulee 
näkyviin näyttäen numeron 1 tai 2 käyttämällesi kanavalle tai pariston 
varaustilan osoitin on viimeisessä palkissa. Jotkut ihmiset saavat suurimman 
lievityksen käyttäessään Alpha-Stim® M -laitetta tuntien ajan joka päivä tai jopa 
jatkuvasti. Tämä on äärimmäisen harvinaista eikä se ole vaarallista – voit käyttää 
Alpha-Stim® M -laitettasi luottaen siihen, että sinulla on turvallinen ja tehokas 
työkalu ja muista: ÄLÄKÄ ANNA MINKÄÄN PYSÄYTTÄÄ SINUA.™ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pikaopas  
 

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Kun olet käyttänyt 
Alpha-Stim® M -laitetta kerran, paina yksinkertaisesti 
Virta-painiketta, aseta elektrodit tai korvaklipsit 
asianmukaisiin paikkoihin ja säädä virta miellyttävälle 
tasolle. Aika- ja taajuusparametrit ovat oletuksena 
edellisissä asetuksissa, kunnes niitä muutetaan. Tässä 
kaikki! Voit tarvittaessa säätää virtaa ylös- tai alaspäin 
miellyttävälle tasolle milloin tahansa hoidon aikana. 
 



 15

 
 
1. Työnnä johtojen kaksoisliitinpää Kanavan 1 tai Kanavan 2 liittimeen ja 

kiinnitä liittimet älyantureihin. Kuva 1. 
 
2. Kiinnitä anturielektrodityynyt 

(PEPS™) antureihin asettamalla 
puhdas anturin kärki PEP™-tyynyyn 
PEP™-rasiassa. PEP™-rasia avautuu 
etiketti alaspäin. Kuva 2.  

 

 
 

  
3. Paina Virta-painiketta.  
 
4. Aseta taajuus arvoon 0,5 Hz tai haluttuun asetukseen. Käytä nivelongelmissa 

(esim. olkapäät, kyynärpäät, ranteet, sormet, lanteet, polvet, nilkat, varpaat) 
100 Hz:n taajuutta 10–20 sekuntia ja sen jälkeen heti 0,5 Hz:n taajuutta. 
Kokeile 1,5 Hz:n taajuutta, jos 0,5 Hz ei ole tehokas.  

 
5. Aseta ajastin anturiasetukseen. 

 
6. Aseta käytetyn kanavan virta arvoon 6 (600 µA). Vähennä virtaa välittömästi, 

jos tunnet olosi epämukavaksi. Käytettäessä päässä tai lähellä päätä, vähennä 

Kuva 1 

Kuva 2 
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virtaa välittömästi, jos tunnet huimausta tai pahoinvointia. Tämä voi tapahtua 
heti alussa tai vasta usean hoitominuutin jälkeen. Virran vähentäminen poistaa 
välittömästi nämä epämiellyttävät tuntemukset. 

7. Kostuta PEPS™ läpimäräksi usealla pisaralla Alpha Conducting Solution™ 
(ACS) -liuosta. Toista tarvittaessa koko hoitojakson aikana. Kuva 3.  

 
8. Huomioi kiputaso kaikilla hoidetuilla alueilla 

sekä kaikki liikerajoitukset nivelissä ennen 
hoitoa, hoidon aikana ja hoidon päättyessä. 
On hyvä pitää kiputasoista päiväkirjaa 
kirjaamalla ylös kiputaso (0 =  ei kipua, 10 = 
suurin kipu), hoidon päivämäärä, hoidon 
kesto, taajuus, virtatasot ja tehokkaimmat 
elektrodien paikat.  

 
9. Aseta älyanturit puhtaalle, kuivalle iholle. 

Jakso käynnistyy kahdella piippauksella 
ihokosketuksen tapahtuessa ja päättyy 
yhdellä piippauksella. Pidä antureita tiukasti 
vasten ihoa koko 10 sekunnin jakson ajan 
ennen siirtämistä seuraavaan paikkaan. 
Toista hoito samassa paikassa nostamalla 
anturi irti ihosta ja laittamalle se takaisin 
iholle. Katso ohjeet anturien sijoittamisesta  
Älyanturien hoitostrategiat -kohdasta. Kuva 4. 

 

 

 
 

Kuva 4 

Kuva 3 
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10. Aseta älyanturit aina paikalleen virran ohjaamiseksi niiden välillä hoidettavan 
alueen läpi. Kahta älyanturia on aina käytettävä yhdessä, jotta sähkövirtapiiri 
sulkeutuu. Kuva 5.  

 

 
 

Kuva 5 
 
11. Jatka hoitoa, kunnes kipu on hävinnyt kokonaan tai paras mahdollinen kivun 

lievitys on saatu. Hoidettujen alueiden liikerata tavallisesti lisääntyy. Joskus 
kehon hoidetut alueet tuntuvat jäykiltä tai tiukoilta kivun kadottua. Tämä 
häviää aikaa myöten.  

 
12. Sammuta virta.  

 
13. Hävitä PEPS™-tyynyt.  

 
14. Päätä hoito kallon sähköstimulaatiohoidolla (katso ohjeet sivulla 24). 

 
15. Toista tarpeen mukaan. Tulokset yleensä paranevat ja kestävät pitempään 

lisähoidoilla. 
 

16. Säilytä Alpha-Stim® M lasten ulottumattomissa.  
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1. Hoida ensin varsinaista hoitoaluetta laajempaa aluetta (esim. koko jalkaa 

polvikivussa) vähintään kahdessa kohdassa ohjaten virran anturien välillä 
hoitoalueen läpi. Kuva 6,1.  

 
2. Hoida lähempänä hoidettavaa aluetta, sen ympärillä ja sen läpi noin 

yhden minuutin ajan asettaen älyanturit noin kuuteen eri 
lähestymiskulmaan ja anturit aina eri puolilla kehoa (esim. etu- ja 
takapuolella tai eri sivuilla). Kuva 6,2. 

 
3. Hoida samaa kehonosaa kehon toisella puolella vähintään kahdessa 

kohdassa (kuten toista polvea, rannetta, selän toista puolta jne.). Kuva 
6,3. 

 
4. Liitä kaksi puolta yhteen asettamalla yksi anturi hoitoalueen alapuolelle ja 

toinen samaan paikkaan kehon toiselle puolelle muutamaan kohtaan.  
Seuraa esimerkiksi "linjaa" kummankin polven alapuolella ympäri polven 
asettaen elektrodit pienin välein ko. linjaa pitkin. Kuva 6,4. Aseta anturit 
selkäkivuissa vähintään kolmeen kohtaan kehon molemmilla puolilla 
hoidettavalla korkeudella ja hieman ko. korkeuden ylä- ja alapuolella. 
Tämä ohjaa virran hermojen ja selkäytimen läpi. Kuva 7.  

 
5. Toista tarpeen mukaan vaihdellen älyanturin paikkoja, mutta ohjaa virta 

aina anturien välillä hoidettavan alueen läpi.  
 
6. Jatka hoitoa, kunnes kipu on hävinnyt kokonaan tai paras mahdollinen 

kivun lievitys on saatu.  



 19

 

Kuva 6,1 Kuva 6,2 

Kuva 6,3 Kuva 6,4 
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Kuva 7 

1 2

3 4
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1. Hoida niskan ja käsivarsien vaivoja (esim. sormet, käsi, ranne, kyynärpää, 
olkapäät) liittämällä kaksi puolta yhteen asettamalla yksi älyanturi yhteen 
sormenkärkeen ja toinen älyanturi samaan paikkaan toisen käden 
samassa sormessa 10–20 sekunnin ajaksi (eli peukalon kärki toisen käden 
peukalon kärkeen, etusormi etusormeen jne. käyden läpi kaikki viisi 
sormea). Kuva 8. Liittämällä anturit samalla tavoin varpaisiin voidaan 
hoitaa jalkoja, esimerkiksi varpaita, sääriä, nilkkoja ja polvia, mutta ei 
lonkkia. Lonkkakipu vaatii paikallisen anturihoidon, joka on kuvattu 
menetelmässä A.  

 
2. Toista tarpeen mukaan vaihdellen anturien paikkoja, mutta ohjaa virta 

aina hoidettavan alueen läpi asettaen älyanturit alueen ulkopuolelle 
selkärangasta poispäin. 

 
3. Jatka hoitoa, kunnes kipu on hävinnyt kokonaan tai paras mahdollinen 

kivun lievitys on saatu. 
 

 
 

 
 
 

Kuva 8 
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1. Liitä johtojen kaksoisliitinpää kanavan 1 ja/tai kanavan 2 liittimeen ja kiinnitä 

liitin AS-Trodes™-elektrodiin. Kuva 1. 
2. Paina Virta-painiketta.  
3. Vaimenna piippaus haluttaessa painamalla seuraavia näppäimiä järjestyksessä: 

lukko-ajastin-lukko. Voit ottaa äänen käyttöön painamalla uudelleen samoja 
näppäimiä samassa järjestyksessä.  

4. Aseta taajuus arvoon 0,5 Hz tai haluttuun asetukseen. 
5. Aseta ajastin 10, 20, 40, 60 minuuttiin tai jatkuvaan käyttöön. Tämä riippuu 

kivun tehokkaaseen hallintaan tarvittavasta ajasta. Hoidon pituuteen 
vaikuttavat tekijät, kuten kivun syy ja vakavuus, terveytesi yleistila ja muu 
fyysinen tai psykologinen stressi. Vakiohoitoaika on 20 minuuttia - 1 tunti AS-
Trode™-elektrodipaikkaa kohden. Lisähoitoaika ei ole tavallisesti tarpeen. 
Alpha-Stim® M -laitetta voidaan käyttää vakavissa tapauksissa jatkuvasti koko 
päivän kuukausia tai jopa vuosia, mutta tällainen käyttö on harvoin tarpeen. 

6. Aseta käytettyjen kanavien virta haluttuun asetukseen. Käytä asetusta 6 (600 
µA) suurimpaan kivunlievitykseen; vähennä asetusta välittömästi, jos tunnet 
olosi epämukavaksi. Käytä asetusta 1 (100 µA) käytettäessä AS-Trodes™-
elektrodia yli yhden tunnin ajan; lisää asetusta tarpeen mukaan lievityksen 
saamiseksi, mutta vähennä virta alimpaan mahdolliseen tehokkaaseen tasoon 
(mutta ei alle 100 µA) käytettäessä pitkiä ajanjaksoja. Tämän on todettu 
tuottavan parempia tuloksia kuin suurimman virran käyttö. 

7. Voit lukita asetukset painamalla Lukko-painiketta kaksi kertaa. Halutessasi 
voit vapauttaa lukituksen ja muuttaa asetuksia painamalla Lukko-painiketta 
uudelleen kahdesti. 

8. Huomioi kiputaso kaikilla hoidetuilla alueilla sekä kaikki liikerajoitukset 
nivelissä ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon päättyessä. On hyvä pitää 
kiputasoista päiväkirjaa kirjaamalla ylös kiputaso (0 =  ei kipua, 10 = suurin 
kipu), hoidon päivämäärä, hoidon kesto, taajuus, virtatasot ja tehokkaimmat 
AS-Trode™-elektrodien paikat.  

9. Poista AS-Trodes™-suojapakkauksen kiinnitystarra. Säilytä pakkaus AS-
Trodes™ -elektrodien säilytystä varten käytön jälkeen.  Kuva 9. Jos liima 
kuivuu eivätkä elektrodit pysy kunnolla kiinni, voit kostuttaa niitä muutamalla 
pisaralla Alpha Conducting Solution™ (ACS) -liuosta ja hieroa sormellasi 
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kevyesti elektrodia liuoksen levittämiseksi elektrodigeeliin. Ole varovainen, 
sillä liian paljon ACS™-liuosta kastelee AS-Trodes™-elektrodin vähentäen sen 
kykyä tarttua ihoon.  

10. Aseta AS-Trodes™-
elektrodit puhtaalle, kuivalle 
iholle. Aseta AS-Trodes™-
elektrodit aina siten, että 
virta kulkee niiden välillä 
hoidettavan alueen läpi. 
Kahta AS-Trodes™-
elektrodia on aina 
käytettävä yhdessä, jotta 
sähkövirtapiiri sulkeutuu. 
Kuva 10. 

11. Siirrä AS-Trodes™-elektrodeja 
alueen ympärillä tarpeen mukaan 
parhaiden tulosten saamiseksi. 

12. Jatka hoitoa, kunnes kipu on 
hävinnyt kokonaan tai paras 
mahdollinen kivun lievitys on saatu. 
Hoidettujen alueiden liikerata 
tavallisesti lisääntyy. Joskus kehon 
alueen tuntuvat jäykiltä tai tiukoilta 
kivun poistuttua, mutta tämä häviää 
lyhyen ajan kuluessa. 

13. Laita AS-Trodes™-elektrodit pussiin 
ja sulje pussi. Hävitä ja vaihda elektrodit, kun liima on halkeillut tai kulunut 
pois sähköä johtavan taustaan. Käytä vain EPI AS-Trode™-merkkisiä 
hopeaelektrodeja, joita on saatavissa valtuutetulta Alpha-Stim®-
jälleenmyyjältä. Monet elektrodit ovat huomattavasti vähemmän sähköä 
johtavia eivätkä johda Alpha-Stim®-virtaa ihon sähköisen vastuksen läpi.  

14. Päätä hoito kallon sähköstimulaatiohoidolla (katso ohjeet seuraavalla 
sivulla). 

15. Toista tarpeen mukaan. Tulokset yleensä paranevat ja kestävät pitempään 
lisähoidoilla. 

16. Säilytä Alpha-Stim® M -laite lasten ulottumattomissa.  

Kuva 10 

Kuva 9
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1. Puhdista korvanipukat miedolla saippualla ja vedellä, alkoholityynyillä tai 

antibakteerisilla pyyhkeillä ja anna ihon kuivua. Alueet, joihin on kertynyt 
ihoöljyä tai likaa tai joissa on käytetty kosmetiikkaa tai hiussuihketta, on 
puhdistettava perusteellisesti hyvän sähkönjohtavuuden varmistamiseksi. 
Seuraa ihon kuntoa ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Ihoärsytystä saattaa 
syntyä vaalealla iholla. Jos havaitset ihossa palovammoja hoidon jälkeen, 
lopeta käyttö ja käytä asianmukaista ihovoidetta. Korvaklipsien paikkojen 
vaihtelu korvanipukassa voi vähentää ärsytystä. 

2. Liitä korvaklipsin johtojen kaksoisliitinpää kanavan 1 tai kanavan 2 liittimeen.  
3. Irrota ja hävitä vanhat korvaklipsi-elektrodityynyt (EEPS) , jos olemassa. 

Poista vanhan liiman jäämät, puhdista ja kuivaa korvaklipsitja liitä neljä uutta 
EEPS-tyynyä. Huomaa, että EEP-rasia avautuu pohjassa olevasta etiketistä. 

4. Kostuta neljä uutta korvaklipsi-elektrodityynyä (EEPS) perusteellisesti usealla 
pisaralla Alpha Conducting Solution™ (ACS)-liuosta tyynyt korvaklipsien 
elektrodeissa. 

5. Paina Virta-painiketta.  
6. Vaimenna ääni haluttaessa painamalla seuraavia näppäimiä järjestyksessä: 

lukko-ajastin-lukko. Voit ottaa äänihälytykset käyttöön painamalla uudelleen 
samoja näppäimiä samassa järjestyksessä.  

7. Aseta taajuus arvoon 0,5 Hz tai 
haluttuun asetukseen. Kokeile 1,5 tai 100 
Hz:n taajuutta vain, jos 0,5 Hz ei ole ollut 
tehokas 2–3 viikon jälkeen.  

8. Aseta ajastin. 20 minuuttia on 
tavallisesti riittävä aika, jos virta on 
asetettu vähintään arvoon 250 µA. 40 
minuutin - 1 tunnin aikaa suositellaan, 
jos virta on 200 µA tai pienempi.  

9. Purista korvaklipsejä ja laita yksi 
kumpaankin korvanipukkaan. Kuva 11. Kuva 11 
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10. Virta on oletusarvossa 1 (100 µA), kun Alpha-Stim® M käynnistetään. Lisää 
virtaa hitaasti (6 on suurin asetus), kunnes koet lievää huimausta 
(samanlainen huimauksen tunne kuin keinuvassa laivassa) ja vähennä sitten 
välittömästi, kunnes huimaus loppuu.  Vähennä virtaa välittömästi myös, jos 
normaali korvanipukoissa tuntuva naputuksen tunne on epämiellyttävä. 
Ihmisillä, joilla on todettu aiempaa huimausta, kuten liikkeen aiheuttamaa 
pahoinvointia, käytä havaintokynnystä pienempää virta-asetusta 1 (100 µA) 
yhden tunnin ajan tai sitä pidempään hoidon jälkeisen jäännöshuimauksen 
estämiseksi. Siedettävä virtataso määräytyy huimauksen tunteen perusteella, 
jonka pitäisi hävitä välittömästi virtaa vähennettäessä. Virta tulisi aina 
vähentää juuri alle huimauksen tunteen aiheuttavan tason. 

11. Halutessasi voit lukita asetukset painamalla lukitse kahdesti. Halutessasi voit 
vapauttaa lukituksen ja muuttaa asetuksia painamalla uudelleen lukitse kaksi 
kertaa. 

12. Yritä rentoutua hoidon aikana. Paras käytäntö on istua hiljaa tai maata 
paikallaan, vaikkakin voit myös lukea, työskennellä pöydän ääressä tai katsoa 
televisiota hoidon aikana. Älä yritä ajaa autoa tai käyttää vaarallisia 
työvälineitä tai koneita hoidon aikana.  

13. Virta sammuu automaattisesti ajastetun jakson jälkeen.  
14. Suorita CES-istunto aina loppuun asti. Jos koet ajastetun istunnon lopussa 

edelleen "raskasta" tunnetta, jatka hoitoa ainakin kaksi minuuttia vielä sen 
jälkeen kun raskas tunne katoaa ja tunnet olosi kevyeksi. Tämän laiminlyönti 
saattaa aiheuttaa sekavuutta, joka voi kestää tunneista jopa päiviin. Jotkut 
ihmiset saavat eniten hyötyä usean tunnin pituisesta hoitoistunnosta.  

15. Poista ja hävitä EEPS-tyynyt. Puhdista ja kuivaa korvaklipsit ja vaihda neljä 
EEPS-elektrodityynyä seuraavaa hoitoistuntoa varten, jos tarpeen. EEP-rasia 
avautuu pohjassa olevasta etiketistä.   

16. Säilytä Alpha-Stim® M lasten ulottumattomissa.  
17. Kallon sähköstimulointia (CES) voidaan käyttää niin usein kuin tarpeellista, 

mutta useimmilla ihmisillä se toimii parhaiten kerran päivässä – kaksi kertaa 
viikossa. Akuutteja olosuhteita, kuten paniikkikohtauksia, voidaan hoitaa 
useita kertoja päivässä tarpeen mukaan. Tulokset yleensä paranevat ja 
kestävät pitempään lisähoidoilla.  
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Vaikkakin Alpha-Stim® M on huomattavan tehokas oikein käytettynä yhdeksällä 
kymmenestä käyttäjästä, se ei toimi kaikille. Jos ilmeistä kivunlievitystä ei ole saatu usean 
älyanturipaikan kokeilun jälkeen, kokeile kivun pääalueen hoitoa pienemmällä virta-
asetuksella 1–2 (100–200 µA) AS-Trode™-elektrodeilla vähintään 60 minuuttia. 
Tarvittaessa sitä voidaan käyttää koko päivän. 1,5 Hz saattaa tuottaa 0,5 Hz:n taajuutta 
parempia tuloksia joillakin ihmisillä, mutta tämä on harvinaista. Tulosten saamiseksi 
saattaa olla myös tarpeen hoitaa kaikkia kipualueita kaikkialla kehossa. Jos Alpha-Stim® 
M ei toimi sinun tapauksessasi hyvin, ota yhteys lääkäriisi, paikalliseen valtuutettuun 
Alpha-Stim®-jälleenmyyjään tai EPI:in teknistä tukea varten.  

Kivun ja ahdistuneisuuden lieveneminen koetaan tavallisesti yhden hoitokerran 
aikana, mutta tunne voi jatkua tunteja hoidon jälkeenkin.  

Unettomuus paranee tavallisesti ensihoidon jälkeen, mutta siihen saattaa mennä 
myös kolme viikkkoa. Unettomuutta hallitsee rentoutumisvaikutus, ja useimmat ihmiset 
käyttävät laitetta nukkumaanmenoaikaan ja herätessään yöllä. Jotkut ihmiset pitävät 
kuitenkin parempana 20–60 minuutin Alpha-Stim® CES -hoitojaksoa vähintään kolme 
tuntia ennen nukkumaanmenoa, koska CES-hoidon jälkeinen lisääntynyt virkeys saattaa 
vaikuttaa nukkumiseen. Laitetta voidaan käyttää myös aamulla edesauttamaan parempaa 
nukkumista yöllä. 

Masennuksen merkittävään paranemiseen tarvitaan tavallisesti vähintään kolme 
viikkoa päivittäistä hoitoa, mutta siihen saattaa mennä myös huomattavasti kauemmin. 
Kun tilanne on hallinnassa, Alpha-Stim®-laitteen käyttö 2–3 kertaa viikossa tai sitä 
harvemmin riittää yleensä hyvien tulosten ylläpitämiseen.  

Alpha-Stim®-laitetta voidaan käyttää lääkityksen, psykoterapian tai muiden hoitojen 
ohella. Joitakin lääkkeitä voidaan joutua vähentämään lääkärin valvonnassa, sillä CES 
saattaa tehostaa reseptilääkityksen vaikutuksia. Lääkitystä tulisi seurata CES-käytön 
aikana. 

Hoidon jälkeen ei ole tavallisesti mitään fyysisiä rajoituksia, joten useimmat käyttäjät 
voivat palata heti normaaleihin aktiviteetteihin. Jotkut käyttäjät voivat kokea euforiaa tai 
rentoutumista, joka voi väliaikaisesti heikentää heidän henkisiä ja/tai fyysisiä kykyjään 
suorittaa mahdollisesti vaarallisia tehtäviä, kuten ajoneuvon tai raskaan koneen 
käyttäminen useita tunteja hoidon jälkeen.  

Tällä hetkellä on olemassa yli 150 tutkimusta kallon sähköstimulaatiohoidosta 
ihmisillä ja yli 30 eläintutkimusta. Mitään merkittäviä pitkäaikaisia sivuvaikutuksia ei ole 
raportoitu. Satunnaista päänsärkyä, epämukavuutta tai ihoärsytystä elektrodien alla tai 
huimausta saattaa esiintyä. Jos raskasta tunnetta tuntuu, jatka hoitoa vähintään kaksi 
minuuttia sen jälkeen kun se on vaihtunut kevyeksi tunteeksi. Päätä hoidettaessa jotkut 
ihmiset näkevät vilkkuvia valoja johtuen optisen hermon stimuloinnista. Jotkut saattavat 
kokea hammaspaikkojen metallista makua, joka voi jatkua hetken aikaa hoidon jälkeen. 
Nämä ovat kaikki lieviä, itsestään rajoittuvia reaktioita.  
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EPI on ISO-sertifiotu 
Electromedical Products International, Inc. on kansainvälisen standardijärjestön (ISO) 
hyväksymä laitos. ISO on kansainvälinen noin 140 maassa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien (YK) kanssa toimiva organisaatio, joka ylläpitää standardeja globaalin 
teollisuuden kaikille teknologiasovelluksille. Lääketieteelliselle laiteteollisuudelle 
asetetut vaatimukset liittyvät suunnitteluun, riskienhallintaan, ympäristönhallintaan, 
erityisprosesseihin (esim. ohjelmiston validointiin), jäljitettävyyteen, tietojen 
säilytykseen ja sääntömääräisiin toimintoihin, kuten tarkkaavaisuuteen.  
 
Sähkömagneettiset häiriöt 
Tämä laite on testattu riippumattomien ulkopuolisten elinten toimesta, ja sen on 
todettu olevan vaatimustenmukainen Comité International Spécial des 
Perturbations Radioélectriques (CISPR) -rajojen kanssa. Nämä rajat on suunniteltu 
antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinympäristössä tai 
kliinisessä ympäristössä. Siitä huolimatta on mahdollista, että häiriöitä esiintyy 
tietyssä ympäristössä. Jos häiriöitä esiintyy, lisää tämän laitteen ja häiriintyvän 
laitteen välistä etäisyyttä. Ota yhteys Electromedical Products International, Inc. -
yhtiöön, jos ongelma jatkuu.  
 
CE-vaatimustenmukaisuusilmoitus Eurooppaa varten 
Alpha-Stim® M on luokan IIa, tyypin BF lääkinnällinen laite. Se on testattu 
ulkopuolisten elinten toimesta sovellettavien lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta 
ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi.  
 
Yhdysvaltoja koskeva huomautus: 
Liittovaltion laki (vain USA) rajoittaa laitteen myynnin laillistetulle terveydenhuollon 
ammattilaiselle tai laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen määräyksestä. 
Yhdysvaltojen ulkopuolella laite on vapaasti saatavissa ilman määräystä, mutta 
pätevän terveydenhuollon ammattilaisen konsultointia suositellaan.  
 
Käyttöindikaatiot 
Alpha-Stim® M on tehokas tapa hoitaa ahdistuneisuutta, unettomuutta, masennusta 
ja kipua korviin kiinnitettävine elektrodeineen, antureineen ja AS-Trode-
elektrodeineen. Sen käyttöaiheita ovat myös akuutin, kroonisen ja traumaperäisen 
kivun hallinta tai näiden käyttöaiheiden oireiden lyhytaikainen helpottaminen. 
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Tehokkaita tuloksia kivunlievityksessä on saatu stimulaation aikana ja/tai 
stimulaation jälkeen hoidetuissa kehon osissa, viereisillä alueilla ja alueilla kaukana 
kipukohdista. Kuten kaikissa hoidoissa, kaikki ihmiset eivät reagoi Alpha-Stim® M -
laitteeseen. Tehokkuustaso vaihtelee hoidetun vaivan, henkilön yleisen 
terveydentilan ja hoitomuodon mukaan. Jopa yhden kuukauden alkujakso saattaa 
olla tarpeen, ennen kuin oireet lievenevät merkittävästi. 
 
Vasta-aiheet 
Alpha-Stim® M saattaa vaikuttaa implantoituihin tarvepohjaisiin 
sydämentahdistajiin ja implantoituihin defibrillaattoreihin. Älä stimuloi suoraan 
silmiin tai paina antureita kaulavaltimopoukamaan (kaulaan lähelle kurkunpäätä).  
 
Varotoimet 
Vain ulkoiseen käyttöön. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tätä laitetta ilman 
aikuisen valvontaa. Älä käytä mahdollisesti vaarallisia koneita tai ajoneuvoja hoidon 
aikana ja joissakin tapauksissa useaan tuntiin hoidon jälkeen, jos tunnet syvää 
rentoutumista. Varovaisuutta tulee noudattaa tapauksissa, joissa ei käytetä muita 
puudutusmuotoja (kivun hallintaa), kivun säilyttämiseksi diagnoosia varten tai 
tapauksissa, joissa ihmiset voivat käyttää liikaa kipuhallittuja alueita. Stimulaation 
turvallisuutta raskauden aikana ei ole selvitetty. CES:n on raportoitu alentavan 
verenpainetta korkeasta verenpaineesta kärsivillä potilailla. Verenpainelääkitystä 
käyttävien ihmisten verenpainetta on seurattava, ja lääkityksen määränneen lääkärin 
tulisi alentaa annostusta tarvittaessa.  
   

Haittavaikutukset 
Haittavaikutukset ovat tavallisesti lieviä ja itserajoittuvia. 144 valvottuun 
tutkimukseen, avoimiin kliinisiin kokeisiin ja valvomattomiin olosuhteisiin ja 
lääkärien tutkimuksiin osallistuneiden noin 8 792 potilaan tietojen perusteella ja 
CES:n käyttöön kohtuudella liitettävissä olevia haittavaikutuksia ovat huimaus (6 
tapausta, 0,07 %), ihoärsytys/elektrodin aiheuttama palovamma (6 tapausta, 0,07 %) 
ja päänsärky (9 tapausta, 0,10 %). Pitkät CES-hoidot tarpeettoman suurilla virroilla 
voivat aiheuttaa huimausta tai pahoinvointia, joka voi kestää tunteja tai jopa päiviä. 
Hoito välittömästi ennen nukkumaanmenoa voi aiheuttaa nukkumisvaikeuksia 
johtuen lisääntyneestä vireydestä. Paradoksiset reaktioita, kuten ylijännittynyt tila, 
lisääntynyt levottomuus ja unihäiriöitä, saattaa esiintyä, mutta ne ovat harvinaisia.        

Jos Alpha-Stim® M ei vaikuta ahdistuneisuuteesi, unettomuuteesi, 
masennukseesi tai kipuusi, ota yhteys lääkäriisi, valtuutettuun Alpha-Stim®-
jälleenmyyjään tai EPI-yhtiöön. 
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Sähköiset tiedot  
Paristot 2 AA-kokoista 1,5 voltin paristoa (toimitetaan mukana). Vaihda 

kertakäyttöisiin paristoihin. Älä käytä ladattavia paristoja. 
Hävitä paristot turvallisesti paikallisten määräysten mukaisesti.  

Ajastin Ihokosketuksen aktivoima 10 sekunnin älyanturi, 10, 20, 40, 60 
minuutin laskevat ajastimet ja jatkuvan kuluneen ajan ajastin. 

Virta 0–600 mikroampeeria (µA, säädettävissä 50 µA:n askelin. 
Taajuus  0,5, 1,5 tai 100 Hz (pulssia sekunnissa) yhdistettynä 0,4 Hz:n 

vakiotaajuuteen. Keskimääräinen pulssin toistonopeus on 0,8 
Hz eniten käytetyllä 0,5 Hz:n asetuksella. 

Pulssileveydet Vaihtelee välillä 0,25, 0,5, 0,75 ja 1 sekunti 0,5 Hz:ssä.  
Energia pulssia kohden 600 µA:lla ja 0,5 Hz:llä energia pulssia kohden vaihtelee välillä 

150, 300, 450 ja 600 mikrocoulombia (µC). 10 sekunnin välein 
kokonaisenergia on 1,5 millicoulombia (mC) kumpaankin 
suuntaan. 

Aaltomuoto  Impedanssialue, jolla aaltomuodon parametrit pysyvät 
voimassa, on 100 Ω – 10 kΩ. Aaltomuoto muodostuu 
kaksinapaisista epäsymmetrisistä neliöaalloista 50 prosentin 
käyttösuhteella toistuen säännöllisesti. 0,5 Hz:n taajuudella se 
toistuu 10 sekunnin välein. Aaltomuoto on tasapainotettu, 
jotta saavutetaan 0 nettovirta kumpaankin suuntaan (katso 
kuva).  

Mekaaniset tiedot  
Korkeus  11,0 cm  
Leveys     7,2 cm  
Syvyys  2,1 cm ilman vyösolkea  
Paino  152 g paristojen kanssa 
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Poista paristot, kun varastoit Alpha-Stim® M -laitteen yli kuukauden ajaksi. Käytä 
laukkua Alpha-Stim® M -laitteen varastointiin ja kuljetukseen. Alpha-Stim® M -
laitetta ja sen tarvikkeita tulisi säilyttää ja käyttää lämpötila-alueella 0 °...36 °C, 
suhteellinen kosteus alle 90 %, ilmanpaine 912–1 115 hPa. Puhdista Alpha-Stim® M 
pyyhkimällä kevyesti pintaa kostealla kankaalla. Käytä mietoa saippuaa ja vettä 
tarvittaessa. Muiden puhdistusnesteiden käyttö voi vaurioittaa kuorta. Älä koskaan 
suihkuta puhdistusaineita suoraan laitteeseen. Älyanturit ja korvaklipsien elektrodit 
voidaan desinfioida hoitojen välillä 70 prosenttisella isopropyylialkoholilla.  
 

  
 

Ongelma Mahdolliset ratkaisut 
Virtaa ei tunnu. Huomaa: 
Tämä on täysin 
normaalia joillakin 
ihmisillä, erityisesti 
antureita käytettäessä. 

Yritä lisätä virtaa tai kostuta elektrodit märemmiksi 
käyttämällä enemmän Alpha Conducting Solution™ (ACS) -
liuosta. 

Tuloksia ei synny. 1. Vaihtele elektrodien paikkoja.  
2. Hoida kaikki muut kipualueet. 
3. Kokeile 1,5 tai 100 Hz:n taajuutta, jos 0,5 Hz on 

tehoton.  
4. Suorita hoito useammin tai pidemmän aikaa 

pienemmällä virralla. 
5. Jotkut ihmiset tarvitsevat hoitoa jopa kolme viikkoa tai 

kauemmin, ennen kuin tulokset alkavat näkyä. 
6. Kyvy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, 

valtuutetulta  
Alpha-Stim®-jälleenmyyjältä tai EPI :ltä. 

Elektrodit eivät tartu 
hyvin kiinni. 

1. Kostuta AS-Trode™-elektrodit muutamalla pisaralla 
ACS™-liuosta, vaihda, jos ne eivät tartu hyvin. 

2. Laita EEPS-elektrodit puhtaalle, kuivalle pinnalle.
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Ongelma Mahdolliset ratkaisut 
Älyanturit eivät johda 
virtaa. 

1. Käytä enemmän ACS™-liuosta.  
2. Kokeile toista johtoa määrittääksesi, onko johto rikki.

  -symboli tulee 
näkyviin. 

1. Varmista, että elektrodit koskettavat hyvin ihoa.  
2. Varmista, että pistokeliitännät ovat hyvin ja tiukasti 

paikallaan. 
3. Yritä kostuttaa PEPS tai EEPS käyttämällä enemmän 

ACS™-liuosta. 
4. Vaihda paristot, jos niiden varaustaso on alhainen. 

 
 

 
 

Alpha-Stim® M ei ole käyttäjän huollettavissa.  
Huoltoa varten ota ensin yhteys valtuutettuun Alpha-Stim®-jälleenmyyjään 

tai Electromedical Products International, Inc. -yhtiöön neuvoja tai Materiaalin 
palautusnumeroa (RMA) varten. Tarvittaessa, lähetä koko laite kaikkine 
tarvikkeineen ja alkuperäiseen pakkaukseen pakattuna, jos mahdollista, 
osoitteeseen:  
 

Electromedical Products International, Inc. 
p.a. HealthLink Europe BV 

De Tweeling 20-22 
5215 MC, ’s-Hertogenbosch 

The Netherlands 
 
Lähetä laite vakuutettuna, rahti etukäteen maksettuna ja liitä mukaan kopio 
laskustasi ja kuvaus ongelmasta. Älä unohda liittää mukaan palautusosoitettasi, 
mukaan lukien maa ja puhelinnumerosi sekä faksinumerosi ja sähköpostisi (jos 
käytettävissä).  
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Vaikkakin Electromedical Products International, Inc., (“EPI”) -yhtiön mielestä 
Alpha-Stim® M (“Tuote”) on yleensä tehokas ahdistuneisuuden, unettomuuden, 
masennuksen ja kivun hoitoon, terveydenhoito ei ole eksakti tiede ja yksittäiset 
tulokset vaihtelevat. Siksi EPI ei anna mitään takuita Tuotteidensa 
tehokkuudesta yksittäisellä henkilöllä.  

Electromedical Products International, Inc. myöntää uuden Alpha-Stim® M 
-laitteen alkuperäiselle ostajalle (ei kenellekään muulle) 5 vuoden takuun 
koskien työ- ja materiaalivikoja normaalissa käytössä alkuperäisestä 
ostopäivästä lukien, poissulkien tarvikkeet. Takuun rekisteröintikortti on 
täytettävä ja palautettava takuun vahvistamiseksi. Voit rekisteröidä takuun 
verkossa osoitteessa www.alpha-stim.com/product-registration. 

Tarvikkeet, kuten paristot, johdot ja elektrodit eivät sisälly takuuseen ja ne 
myydään "sellaisenaan", koska ne voivat helposti vaurioitua ennen käyttöä ja 
käytön aikana.  

Takuun aikana EPI:n ainoa velvoite on EPI:n oman harkinnan mukaan joko 
vaihtaa tai korjata Alpha-Stim® M ilman veloitusta. Takuun käyttämiseksi 
ostajan on ensi otettava yhteys EPI-yhtiöön puhelimitse, postitse, faksilla tai 
sähköpostilla Materiaalin palautusnumeron (RMA) saamiseksi. Ostajalla on 
oltava kopio alkuperäisestä laskusta todisteena, että Tuotteella on voimassa 
oleva takuu. Valtuutettu palautus voidaan sitten lähettää EPI-yhtiöön 
turvallisesti pakattuna rahti ja vakuutus etukäteen maksettuina. EPI ei ole 
vastuussa huonon pakkauksen tai kuljetuksen aiheuttamista vaurioista. Jos EPI 
määrittää laitteessa olevan vika, jonka tämä takuu kattaa, korjattu tai vaihdettu 
Tuote lähetetään takaisin rahti ja vakuutus maksettuina niin pian kuin se on 
kohtuullisesti mahdollista. Jos EPI oman harkintansa mukaan määrittää, että 
Tuote ei sisällä työ- tai materiaalivikaa, EPI palauttaa Tuotteen ja laskun 
paluurahdista ja vakuutuksesta. Takuu on rekisteröitävä takuun voimassaolon 
vahvistamiseksi.   

Tämän takuu raukeaa välittömästi, jos Tuotetta on käytetty väärin, sille on 
tapahtunut onnettomuus, se on vaurioitunut kuljetuksessa, sitä on laiminlyöty, 
siihen on kohdistunut luonnonvoima, vaurio johtuen käyttöohjeiden 
noudattamisen laiminlyönnistä tai siihen on tehnyt muutoksia/se on purettu 
jonkun muun kuin EPI:n toimesta.  
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Electromedical Products International, Inc. ei ole vastuussa mistään suorista, 
epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, 
menetetyistä voitoista tai lääkinnällisistä kuluista, jotka aiheutuvat tuotteen 
viasta, toimimattomuudesta, häiriöstä tai muusta vastaavasta, riippumatta 
muodosta, jolla oikeudellinen tai oikeudenmukainen toimenpide saatetaan 
nostaa EPI-yhtiötä vastaan (kuten sopimus, laiminlyönti tai jokin muu). EPI:n 
vastuu mistään Tuotteeseen liittyvästä syystä ei missään tapauksessa ylitä 
Tuotteen ostohintaa. 
 

Takuun rekisteröinti: 
www.alpha-stim.com/product-registration 
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Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
1-800-FOR-PAIN (367-7246) Maksuton Yhdysvalloissa  
Puh: (940) 328-0788  
Faksi: (940) 328-0888 
Sähköposti: info@epii.com 
Internet: www.alpha-stim.com 
 
 
 
 
Authorized Representative: 
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332, 38033  
Grenoble Cedex 2 - Ranska 
Puh: +33 (0)4 76 86 43 22 
Faksi: +33 (0)4 76 17 19 82 
Sähköposti:  info@medimark-europe.com 


