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Alpha-Stim® M 
Kombinált koponyai elektroterápiás stimulátor a 

szorongás, az álmatlanság, a depresszió és a fájdalom 
kezelésére, valamint mikroáramos elektromos terápia  

az akut, a krónikus és a poszttraumatikus  
fájdalom csillapítására 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
 

 
BF-típusú, kizárólag belső energiaforrású eszköz. 

 

Figyelje a használatra vonatkozó utasításokat! Az eszköz használatbavétele 
előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A vezetékeket semmilyen 
körülmények között ne dugja fali konnektorba vagy hosszabbító aljzatba! Ha 
így tesz, az komoly sokkot vagy égési sérülést okozhat, akár a stimulátorhoz 
vannak csatlakoztatva a vezetékek, akár nem. 

Az Alpha-Stim® orvosi elektronikai eszközt elektromos sokk, valamint tűz, 
mechanika, illetve más veszélyek tekintetében az Underwriters Laboratories 
Inc.® hitelesítette, összhangban az UL-2601-1 és a CAN/CSA C22.2 No. 
601.1.  

 

Európai megfelelőségi nyilatkozat: Az Alpha-Stim® M egy Class II/a osztályba 
sorolt, BF-típusú orvosi eszköz. Független intézmények tesztjei alapján 
megfelel az orvosi eszközökkel szemben támasztott biztonsági és 
elektromágneses követelményeknek, valamint az alkalmazási 
standardeknek. 

 

Ha végfelhasználó el szeretné dobni a terméket, ezt feldolgozás és reciklálás 
céljából külön gyűjtőhelyre kell szállítani. A terméknek a háztartási szeméttől 
történő elválasztásával a szemétégetőbe, illetve a kültéri szeméttárolókba 
kerülő hulladék mennyiségét csökkentjük, így a természeti forrásokat 
megőrízhetjük. 

Az Egyesült Államokra vonatkozó figyelmeztetés: Az Amerikai Egyesült Államok 
szövetségi törvénye tiltja, hogy ezen eszközt engedéllyel rendelkező egészségügyi 
szakember forgalmazza, vagy annak javaslata alapján árulják. Az USA-n kívül 
világszerte recept nélkül kapható, ám bonyolult vagy a kezelésre nem reagáló 
esetekben, illetve ha az eszközt gyógyszeres vagy más terápiás beavatkozás mellett 
alkalmazzák, javasolt egészségügyi szakemberrel is konzultálni használatáról. 
 

© Copyright 2019 by Electromedical Products International, Inc. ALL RIGHTS 
RESERVED. Alpha-Stim® egy bejegyzett védjegy. A 8,612,008, 8,457,765, 8,463,406 
számú egyesült államokbeli szabadalmak szerint gyártották és nemzetközi 
szabadalmaztatás alatt van. 
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Az Alpha-Stim® M (Cikkszáma 400) komplett csomagban és használatra kész 
módon kerül forgalomba. A csomag tartalmaz 1 fülklipsz elektródát (Cikkszáma 
401), 15 ml Alpha Conducting Solution™ oldatot (Cikkszáma ACS, 250 ml 
utántöltő külön kapható, Cikkszáma ACSR), két vezetéket 4 elektródához 
(Cikkszáma 403), 2 intelligens elektródát (Cikkszáma 402), 4 ezüst AS-Trode™ 
márkájú egy személy számára alkalmas öntapadó elektródapárnát (Cikkszáma  
AT, 2 héttől 1 hónapig használható), 100 kezelőfej elektródapárnát (Cikkszáma 
PEP) 256 fülklipsz elektródapárnát (Cikkszáma), illusztrált használati útmutatót, 
tartópántot, tároló dobozt, és 2 db AA elemet. Az új Alpha-Stim® M használatba 
vételéhez csak ezekre van szükség. Az Alpha Conducting Solution™ oldatot,  
AS-Trode™ elektródát, Kezelőfej elektródapárnák (PEPS™), Fülklipsz 
Elektródapárnák (EEPS) és az EEP elektródapárnákat csak engedélyezett        
Alpha-Stim® márkájú termékekkel pótolja. A legjobb teljesítmény érdekében 
lítium-alapú elemek használata javasolt. 
 
Az Alpha-Stim® M jellemzői a következők: 
 
1. Teljes digitális vezérlés a pontosság, egységesség és megbízhatóság 

érdekében 
2. Választható fülklipsz elektródák, intelligens elektródák vagy AS-Trode™ 

elektródák. 
3. Fényjelzés minden gomb lenyomásakor. 
4. Folyamatos áramkör ellenőrzés az elektródák bőrrel történő 

érintkezésekor 
5. 3 választható frekvencia (0,5 Hz javasolt) 
6. 10 másodperces intelligens elektróda ciklusok, melyek a bőrrel való 

érintkezéskor indulnak 
7. 10, 20, 40 vagy 60 perces visszaszámlálási ciklusok az automatikus 

kikapcsolást megelőzően 
8. Folyamatos eltelt időszámláló 
9. Nagy időmérő kijelző. 
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10. 2 független csatornairányítás, melyek 0 – 600 mikroamper (µA) 
áramerősséget állítanak.  

11. Előre beállított értékek szerint rögzíthető áram és kezelési idő a teljes 
kezelés alatt. 

12. Némítási lehetőség minden funkció esetén (kivéve az intelligens 
elektródát). 

13. Összesített időszámláló. 
14. Választható övcsipesz vagy tartópánt, mellyel az eszköz a nyakba 

akasztva viselhető.  
15. 30 perc utáni automatikus kikapcsolás, ha nem használják az eszközt.  
16. Akár 6000 volt feszültségig képes ellenállni az elektrosztatikus 

kisüléseknek. 
17. Ha az eszközben egy egyszeri hiba 700 µA-t meghaladó áramot okozna, 

a készülék automatikusan és véglegesen letiltja magát  
18. 2 db AA 1.5 voltos elemmel működik (melyek tartozékok). 
19. Akkumulátor töltöttség ki jelző. 
20. Kezelőfej elektródapárnák (PEP) és Fülklipsz Elektródapárnák (EEP), 

melyek használatához Alpha Conducting Solution™ oldat szükséges 
(tartozék).   

21. 5 év garancia.  
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Köszönjük, hogy ajánlotta az Alpha-Stim® M-et! Ez az útmutató az Alpha-Stim® 

M-et használó személy számára készült, de az öntől kapott információk is 
felbecsülhetetlenek lesznek páciense számára. Az Electromedical Products 
International Inc. pácienseinek megelégedettsége érdekében bármilyen 
információval szívesen áll az ön rendelkezésére. A legfrissebb kutatási 
eredmények – amelyek lehet, hogy közvetlen kapcsolatban állnak az ön által 
kezelt specifikus betegségekkel – folyamatosan elérhetőek vállalatunknál. Az 
EPI-vel írásban, telefonon, faxon vagy e-mailben bármely kérdésben szabadon 
felveheti a kapcsolatot. Friss információkért látogasson el rendszeresen 
weboldalunkra! Véleményét, tapasztalatait ossza meg velünk e-mailben, vagy a 
weboldalunkon található fórumokon!  
 

Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 

Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
Ingyenes hívás USA-ból és 1.800.FOR.PAIN 

Ingyenes hívás USA-ból és Kanadából +940.328.0788 
USA-n kívüli hívás (angolul) 940.328.0888 

Fax info@epii.com 
Email www.alpha-stim.com 
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1.  Be- és kikapcgsolás 
 
2.  Frekvencia. 0,5 Hz a 

leghatékonyabb 
frekvenciabeállítás és 
ezzel éri el a legtöbb 
ember a legjobb 
eredményt minden 
alkalmazás esetén 
(fülklipsz, intelligens-, és 
AS-Trode™ elektróda). 

 
3.  Időzítő. Az 

intelligens elektróda 10 
másodperces ciklusa 
akkor kezdődik, amikor 
az elektródák a bőrhöz 
érnek. A visszaszámlálás 10, 20, 40 vagy 60 percről indul, választás szerint. 

 

4.  Rögzítő. (Billentyűzár) Szükség esetén, a készülék összes gombjának 
lezárása, vagy feloldása érdekében, nyomja meg 5 másodpercen belül 
kétszer a rögzítő gombot. 

 
5. Áram   vagy   . Az áramerősség növelésére illetve csökkentésére 

szolgál. A megfelelő gombot lenyomva tartva másodpercenként 50 
mikroamperrel (µA) növelheti, vagy 100 mikroamperrel csökkentheti az 
áramerősséget. Az eszköz bekapcsolásakor az áramerősség 
automatikusan 100 µA értékre áll be, kivéve az  intelligens 
elektróda beállítást, amely az előző használat beállítására áll be. 
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1. Fényérzékelő Sötétben bármely gomb lenyomása esetén 10 
másodpercre megvilágítja az LCD kijelzőt. 

 

2.  jelzés és hangjelzés mutatja, ha az eszköz éppen nem kezel egyik 
vagy mindkét csatornán (a nem működő csatorna száma jelenik meg). 30 
perc tétlenség után az időmérő leáll, és a készülék automatikusan 
kikapcsol. Az Alpha-Stim ® M működéséhez az aktuális áramot 0 μA fölé 
kell állítani és a nedves elektródáknak érintkeznie kell a bőrrel. Ennek 
híján a készülék nem üzemel. Amint a belső ellenőrző áramkör szerint 
minden megfelelően működik, az időzítés egy hangjelzést követően 
újrakezdődik. 

 

3.  Elem töltöttség jelző. Ha már csak 1 egység maradt a kijelzőn, és az 
eszköz az elem merülésére figyelmeztető hangjelzést ad, cserélje ki az 



 8

elemet! A készülék a figyelmeztető hangjelzést tízpercenként megismétli, 
ha a némító funkció nincs bekapcsolva. 

 

4.  Frekvencia beállítás jelző 0.5, 1.5, vagy 100 Hz mindkét csatornára. 
 

5.  Időzítő. Választható intelligens elektróda   10 
másodperces ciklusok, melyek a bőrrel való érintkezéskor indulnak, illetve 
10, 20, 40 vagy 60 perces visszaszámlálás az automatikus kikapcsolásig 
vagy  folyamatos kezelés számláló. 

 

6. Időszámláló jelző. A fennmaradó időt jelzi kivéve a   folyamatos  
számlálást, ami az eltelt időt jelzi. 

 

7.  A beállított áramerősséget jelzi 0-600 
mikroamper (µA) tartományban az 1-es csatornához. 

 

8.  A beállított áramerősséget jelzi 0-
600 mikroamper (µA) tartományban a 2-es csatornához. 

 

9.  Billentyűzár – Ha ez a jel világít,a készülék gombjai le vannak zárva. 
 

10.  Némító funkció. Be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Rögzítő-
Időzítő-Rögzítő gombokat, ebben a sorrendben. 

 

11. Σ Összesített időszámláló. Rögzíti az Alpha-Stim® M használatának teljes 
idejét (óra és percek kijelzése).  
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Gratulálunk az Alpha-Stim® M koponya elektromos stimulátor (CES) 
megvásárlásához! Ön egy minőségi orvosi eszközt választott, s ezzel megtette az 
első lépést egy kényelmesebb élet felé. 

Az Electromedical Products International Inc. (EPI) az életminőség javítását 
célzó legkiválóbb és legkorszerűbb orvos technológiai eszközök egyik vezető 
fejlesztője. Az EPI és disztribútorai eszközeik felhasználóinak elkötelezett segítői. 
Technikai szakértőink biztosítják a lehető legjobb támogatást az ön számára. Angol 
nyelvű telefonkonzultációt biztosítunk önnek vagy orvosának hétfőtől péntekig, 9-
17 óráig (Texas, USA időzóna szerint). Írásban, faxon vagy e-mailben szintén 
felveheti velünk a kapcsolatot. Cégünk 5 éves garanciát biztosít minden stimulátorra. 

Az Alpha-Stim® M egy precíziós orvosi eszköz a szorongás, az álmatlanság, a 
depresszió és a fájdalom kezelésére, valamint az akut, a krónikus és a 
poszttraumatikus fájdalom csillapítására. Az Alpha-Stim® M üdvözlendő alternatívát 
biztosít a gyógyszerekkel szemben, különösen olyan esetekben, melyek hosszú távú 
kezelést igényelnek. A gyógyszerek veszélyes mellékhatásai így elkerülhetőek. A 
kezelést követően általában nincsenek fizikai korlátozások, tehát a páciens 
folytathatja normál tevékenységét. A kezelés egyszerű; bárki, bármikor saját magán 
is könnyen elvégezheti. Az Alpha-Stim® M eszközt használók általában kellemes, 
ellazult állapotról és jó közérzetről számolnak be, amelyet éberség kísér. 

Az áramot kézben tartott intelligens elektródákkal vagy öntapadós AS-Trode™ 
elektródákkal alkalmazzák a fájdalom csillapítására, vagy fülre csíptethető 
elektródákkal a szorongás, az álmatlanság, a depresszió és a fájdalom kezelésére. 
Ha az áram erőssége túl magas, szédülés vagy hányinger jelentkezhet, ez azonban 
az áram csökkentésével megszüntethető.  

Az Alpha-Stim® M gyakran önmagában elegendő a fájdalom, szorongás, 
depresszió vagy álmatlanság enyhítésére, kiegészíthet azonban az orvos által 
elrendelt másfajta terápiákat is. Az Alpha-Stim® M nem zavarja meg a legtöbb típusú 
kezelést, azonban gyors hatása miatt szükségessé teheti a gyógyszerek adagjának 
felére, harmadára csökkentését. A gyógyszerek adagjának változtatására csak 
szakképesítéssel rendelkező orvos jogosult, ezért informálja orvosát állapota 
alakulásáról! 

Amint megértette az alapvető jellemzőket és eljárásokat, az Alpha-Stim® M-et 
egy nagyon könnyen használható eszköznek találja majd. Használata előtt kérjük, 
alaposan olvassa el a teljes használati útmutatót! Kövesse az itt közölt általános 
utasításokat és bármely speciális tanácsot, amelyet orvosa javasolt! 
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Az elektromedicinában a hatékonyság a hullámforma mintázatától függ, vagyis 
az áram mennyiségétől (erősség), az elektródák helyétől és az alkalmazás 
idejétől. Az Alpha-Stim® M valójában egy mikroszámítógép, mely magában rejti 
az elektronika legújabb vívmányait. Az összes alkatrész az elérhető legjobb 
minőségű, hogy megbízható és zavarmentes működést biztosítson a 
felhasználó számára. Az eszköz felépítése garantálja az elektromos biztonságot, 
mivel 1,5 voltos AA elemekkel működtethető. 

Az Alpha-Stim® M-et az Electromedical Products International Inc. eredeti 
kutatásai alapján fejlesztették ki. A készülék egy precíziós technológiát 
alkalmaz, mely 0,5, 1,5 vagy 100 Hz frekvenciájú (másodpercenkénti rezgésű), 
50-től 600 milliomod Amper (µA) áramerősségű módosított bipoláris négyszög 
hullámformákat hoz létre 50%-os eszközkihasználtság mellett.  

Az Alpha-Stim® M kisméretű, kompakt, könnyű eszköz, amelyet sokoldalú 
felhasználásra terveztek. Kivitelezése alkalmassá teszi egészségügyi 
rendelőkben, klinikákon vagy kórházakban történő használatra. Gyors választ 
igénylő helyzetekben (mint például a sürgősségi orvoslás vagy a katonai 
alkalmazás) és otthon egyaránt könnyen és hatékonyan használható. 

A vezérlés a pontosság, egységesség és megbízhatóság érdekében teljesen 
digitális, ugyanakkor az eszköz egyszerű és könnyen működtethető. Az előírt 
kezelési hullámformát és mennyiséget egy állítható időzítő, valamint a kezelési 
időt és áramerősséget rögzítő funkció biztosítja, még akkor is, ha a páciens 
elalszik, vagy figyelmét elvonják. Az áram mennyisége könnyen növelhető a 
kezelési idő csökkentése érdekében, vagy csökkenthető, ha ez szükséges a 
kényelem biztosításához. 

Az Alpha-Stim® M két általános kategóriába sorolható. A Mikroáramú 
Elektromos Terápia vagy MET kifejezés az alacsonyszintű áram fájdalom 
kontrollra történő felhasználását írja le, mely során az általában 2-5 percig tartó 
kezelést kezelőfejekkel, míg a hosszabb kezeléseket öntapadó elektródákkal 
végzik. Az különbözteti meg a bőrön keresztül alkalmazott elektromos ideg-
stimuláció (TENS) korábbi formáitól, hogy a MET sokkal kisebb erősségű áramot 
használ, de sokkal hosszabb pulzusokban adja azt le. Míg a TENS eszközöket 
szinte folyamatosan kell használni, mivel szinte semmilyen reziduális hatásuk 
nincs, addig a MET hatása hosszan tartó és kumulatív. A második kategória a 
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Koponyai elektroterápiás stimuláció vagy CES néven ismert alkalmazás, amely 
az agyat fülre csíptethető elektródákkal kezeli a szorongás, az álmatlanság, a 
depresszió és/vagy a fájdalom vonatkozásában.  

Az Alpha-Stim® M egy igen fontos tulajdonsággal rendelkezik. Van benne 
egy elektromos áramkör, melynek működése majdnem állandó áramot tart 
fenn az elektródák felé, minimalizálva ezzel a rossz elektróda-bőr kontaktus 
miatti ellenállás-változásokat. Az Alpha-Stim® M folyamatos öndiagnosztikát 
folytat, hogy biztosítsa az áramkör minden elemének állandó helyes működését 
és a megfelelő elektróda-bőr kontaktus meglétét. Ergonomikus és 
felhasználóbarát jellemzői (intelligens elektródák, billentyűzár, automatikus 
kikapcsolás időzítő és az elektródák leesésére figyelmeztető riasztás) az Alpha-
Stim® M megbízható, könnyű, gyors és élvezetes használatát teszik lehetővé.  

The Alpha-Stim® M-et Dr. Daniel L. Kirsch neurobiológus és Raymond Chan 
mérnök szakértő fejlesztették ki. Dr. Kirsch 1972 óta az elektromedicina vezető 
úttörője. 1990 óta az American Academy of Pain Management (Amerikai 
Fájdalomkezelő Akadémia) vizsgabizottsága által minősített fájdalomkezelő 
szakember, 2008-ban megkapta a Richard S. Weiner Pain Educator of the Year 
Award (az év Richard S. Weiner fájdalom oktatója) díjat. 1997 óta az American 
Institute of Stress (Amerikai Stressz Intézet) tagja. Szintén tagja a német és svájci 
fájdalomterápiás orvosok szervezetének, az Inter-Pain-nek. Ő a Practical Pain 
Management című szaklap elektromos orvosi osztályának szerkesztője és a 
Journal of Neurotherapy orvosi folyóirat külső szerkesztője. Dr. Kirsch a Center 
for Pain and Stress-Realated Disorders (Fájdalommal és Stresszel Kapcsolatos 
Betegségek Központja) klinikai igazgatója volt a New York városi Columbia-
Presbyterian Medical Center-ben, és a Sport Medicine Groupnak Santa 
Monicában, Kaliforniában. Könyvek és cikkek szerzője, valamint rendszeresen 
tart előadásokat orvosoknak világszerte, fájdalom- és stresszkezelés 
témakörében. Emellett a Veterans Affairs Medical Centers (Veteránok Orvosi 
Központja) és a United States Army (Amerikai Hadsereg) kutató szakértője és 
tanácsadója. 
 
 
 
 



 12

 
 
Az elektromos áram orvosi alkalmazása nem új gondolat. Már az ókorban 
felismerték a természetben fellelhető elektromos jelenségek terápiás értékét, 
jóval azelőtt, hogy William Gilbert 1600-ban definiálta volna az 
elektromosságot. Arisztotelész és Platón is utal a fekete torpedóra (elektromos 
rája), melyet i.sz. 46-ban Scribonius Largus orvos különböző kórállapotok 
enyhítőjeként írt le a fejfájástól a köszvényig (tetőtől talpig). Az 1800-as 
években fogorvosok meglehetősen kezdetleges elektromos eszközökről 
számoltak be, melyeket fájdalomcsillapításra használtak. 

Az 1800-as évek végére a fájdalom kezelésére alkalmazott elektromos 
eszközök igen elterjedtek, és azt állították róluk, hogy különböző betegségek 
kezelésére is alkalmasak. A kifinomulatlan korai elektromos technológiák és a 
velük szemben támasztott túlzott elvárás miatt, illetve a gyógyszer lobbik 
politikai csapásának köszönhetően ez a terápiás forma a XX. század első felében 
elvesztette orvosszakmai jó hírét. Ennek eredményeként a főiskolákon és 
egyetemeken megszűnt az elektroterápia oktatása. A biofizika eltűnt az orvosi 
gyakorlatból, meghagyva a kémiát, mint mesteri tudományt, és ráterhelve az 
összes emberi betegség gyógyítása iránti felelősséget. Most, a XXI. század 
kezdetén tisztán látható, hogy a kémia, mint az orvoslás egyetlen magyarázó 
modellje, nem volt képes beváltani ígéretét, így a modern orvostudományt 
rákényszeríti arra, hogy értékelje újra a biofizika szerepét. 

Az alacsony intenzitású elektromos stimuláció agyra gyakorolt hatásáról 
elsőként Leduc és Rouxeau francia orvosok számoltak be 1902-ben. 
Kezdetekben ezt a módszert „elektromos alvásnak” nevezték, mivel azt 
gondolták, hogy képes stimulálni az alvást. A napjainkban a Koponyai 
elektroterápiás stimuláció (CES) néven ismeretes, a szorongás, az álmatlanság, 
a depresszió és a fájdalom kezelésére alkalmazott eljárással kapcsolatos 
kutatások Oroszországban kezdődtek az 1950-es években, és az Egyesült 
Államokban először 1960-ban jelentek meg. 

Minden életforma elektrokémiai természetű. A testben kiterjedt 
elektromos mezők működnek. Az idegrendszerről például régóta tudjuk, hogy 
elektrokémiai és tisztán elektromos jelekkel működik.  Valójában atomi szinten 
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minden molekulát elektromos kötések tartanak össze. Ez a tudás vezette az 
olyan tudósokat, mint az amerikai Dr. Robert Becker1  és a svéd Dr. Björn 
Nordenström2 (korábban a Nobel-bizottság elnöke), hogy a bioelektromos 
kontrollmechanizmusokon alapuló élettan teljesen új elméleteivel álljanak elő.  

Az Alpha-Stim® technológia megtestesíti ezeket az elméleteket és azon 
állapotok esetén, amelyek kezelésére szolgál, bizonyítottan hatékonyabb más 
kezelési formáknál. Ez a módszer a hagyományos terápiák életképes 
alternatívája, ugyanakkor a gyógyszeres, sebészi és más kezelések 
kiegészítéseként is alkalmazható. Az eredeti Alpha-Stim Model 2000 egy 
bonyolult klinikai eszköz volt, ami 1981-es első bevezetésekor 18 kg-ot 
nyomott és 5850 amerikai dollárba került. Az Alpha-Stim® M a ma elérhető 
legkorszerűbb technológiát alkalmazza. Ma már a szorongás, a depresszió és 
az álmatlanság kezelése a legtöbb esetben sokkal gyengébb árammal is 
lehetséges, mint amit a korábbi technológiák alkalmaztak. Ráadásul már 
mindössze másnaponta végzett 20 perces kezeléssel is hosszú távú és 
kumulatív hatást érhetünk el. Ha helyesen használja a készüléket, bízunk abban, 
hogy az új Alpha-Stim® M javítani fogja életminőségét! 
  

                                                 
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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Tisztítsa meg a bőrt 
Tisztítsa meg a bőrt lágy szappannal, vízzel, alkoholos vattapamaccsal vagy antibakteriális 
törlőkendővel és hagyja megszáradni. Zsíros, koszos bőrfelületek esetén vagy 
kozmetikumok és hajlakk használatát követően alapos tisztítást kell végezni a megfelelő 
vezetés biztosítása érdekében. Figyelje meg a bőrt a kezelés előtt és után. Gyenge bőrön 
irritáció jelenhet meg. Ha a bőr ég a kezelést követően, hagyja abba a kezelést és 
használjon megfelelő bőrápolót. Ha változtatgatjuk az elektróda helyzetét a fülcimpákon, 
az irritációt minimálisra csökkenhetjük. 
 
Elemezze a fájdalmat 
Határozza meg a fájdalom mértékét a kezelés előtt, alatta, időről-időre és azt követően 
is. Orvosa gyors és egyszerűen alkalmazható módszert tud mutatni erre. Ez állhat abból, 
hogy olyan helyzetet vesz fel, ahol a fájdalom jobban jelentkezik és pontozza a fájdalmat 
egy 0 (nincs fájdalom) - 10 (maximum fájdalom) skálán, a kezelés előtt és után is. A 
haladás megítélésének jó módszere a mozgásterjedelem kisebb fájdalom mellett történő 
megnövekedése. Mivel az Alpha-Stim® M olyan gyorsan működik a legtöbb személy 
esetén, a viszonyítási paraméterek meghatározása szükséges az egyszeri kezelés 
hatásosságának megítéléséhez. Ha naponta (vagy akár óránként) táblázatot vezetünk a 
fájdalomszintről egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, az segítheti orvosunkat a legjobb tanács 
meghozatalában. Hogy segítsük megérteni ezt a rendszert, itt találja a fájdalomszintek 
leírását (a páratlan számokat a fél értékekre használja, vagyis az 1-es szint lehet például 
egy nagyon enyhe fájdalom, ami nem zavarja az aktivitást): 
 
Fájdalomszint Leírás 
 0  Nincs fájdalom. 
 2 Enyhe fájdalom; csak akkor veszi észre, ha figyelmet fordít 

rá. Aggasztó, de csak kissé van hatással a napi 
tevékenységre. 

 4  Elviselhető; valahogy figyelmen kívül hagyható. 
 6  Zavaró fájdalom; megzavarja a napi tevékenységet. 

8 Súlyos fájdalom; nehéz bármire figyelni, csak igénytelen 
feladatok elvégzésére képes. 

 10 Kínzó, korlátozó fájdalom; nem képes ellátni napi 
tevékenységét. 

 
Szintén segíthet, ha feljegyezzük az Alpha-Stim® kezelések idejét, frekvenciáját (Hz) és 
intenzitását (µA) az elektródák helyével együtt.  
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Mivel az Alpha-Stim® M nagyon alacsony szintű áramot alkalmaz, sokan még a 
maximális áramerősség mellet sem éreznek semmit. Ne foglalkozzon azzal, ha 
nem érez semmilyen áramot a kezelés során! Ez teljesen normális és az áram 
érzékelése nincs hatással az eredményességre. Az Alpha-Stim® M működik, 
hacsak a  tesztáramkör szimbólum meg nem jelez 1-est vagy 2-est a 
csatornákra vonatkozóan, vagy az alacsony elem töltöttség jelző nem az utolsó 
egységet mutatja. Néhányan csak akkor érik el a maximális megkönnyebbülést, 
ha naponta órákig használják az Alpha-Stim® M-et. Ritkán van rá szükség, és 
nem is ártalmas – használja az Alpha-Stim® M-et abban a biztos tudatban, hogy 
biztonságos, hatékony eszközzel rendelkezik, és Önt SEMMI NEM ÁLLÍTHATJA 
MEG™. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gyors útmutató 
 

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. Ez után, ha 
már egyszer használta az Alpha-Stim® M-et, egyszerűen 
kapcsolja be a készüléket a Power gombbal, nedvesítse 
be és helyezze fel az elektródákat vagy a fülklipszeket és 
állítsa az áramot egy kényelmes szintre. Ha nem 
változtatja meg, az idő és frekvenciaparaméterek a 
korábbi beállításra állnak be. Ennyi az egész!  Ha 
szükséges, a kezelés során az intenzitást bármikor 
csökkentheti vagy növelheti. 
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1. A vezeték kettős csatlakozóvégét csatlakoztassa az 1-es vagy 2-es 

csatorna aljzatába, a másik végén levő kis dugaszokat pedig dugja az 
intelligens elektródák végébe. 1. ábra. 

2. A kezelőfej elektródapárnákat (PEP) tegye fel a kezelőfejekre úgy, hogy a 
tiszta kezelőfej végét beléjük dugja a PEP-eket tároló dobozban. Az 
elektródapárna tartó az alján, a címkénél nyílik. 2. ábra. 

 

  
 

3. Nyomja meg a Power gombot. 
4. Állítsa a frekvenciát 0,5 Hz-re vagy a kívánt értékre. Ízületi problémákra 

(vagyis váll, könyök, csukló, ujjak, csípő, térd, boka, lábujjak) használjon 
100 Hz-et 10-20 másodpercig, majd rögtön állítsa vissza 0,5 Hz-re. Ha 
0,5 Hz nem hatékony, próbálja az 1,5 Hz-et.  

5. Állítsa az időzítőt kezelőfej állásba. 
6. Állítsa a csatornán az áramot a 6-os szintre (600 µA). Rögtön csökkentse, 

ha kellemetlen. Ha fejen alkalmazva szédülés vagy hányinger jelentkezik, 
rögtön csökkentse az áram erősségét. Ez lehet, hogy a kezelés kezdetén, 
de lehet, hogy néhány perccel utána jelentkezik. Az áram csökkentése 
rögtön oldja ezeket a kellemetlen érzéseket.   

1. ábra2. ábra.
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7. Nedvesítse be a PEP-eket alaposan néhány csepp Alpha Conducting 
Solution™ (ACS) oldattal. Ezt ismételje a kezelés alatt, ha szükséges.        
3. ábra.  

8. Határozza meg a kezelendő területen a 
fájdalom szintjét, és bármilyen ízületi 
mozgáskorlátozottságot a kezelés előtt, 
alatta és a kezelés eredményeként. Ez segít 
naplót vezetni a fájdalom szintjéről, 
melyben 0 a nincs fájdalom és 10 a 
legrosszabb fájdalom, ami a kezelt 
testrészen valaha jelentkezett, továbbá 
jegyezzük fel a napszakot, a kezelés idejét, 
a frekvenciát és az alkalmazott 
áramszinteket, illetve a leghatékonyabb 
elektródahelyeket.  

9. Az intelligens elektródákat tiszta, száraz 
bőrön használja. A ciklus két sípolással kezdődik, amikor az elektróda a 
bőrhöz ér, majd egy sípolással ér véget. Enyhén nyomja a kezelőfejeket a 
bőrhöz a teljes 10 másodperces ciklus alatt, mielőtt a következő kezelési 
helyre teszi azokat. A kezelőfej helyzetek irányelveiben keresse meg az 
intelligens elektróda kezelési stratégiákat. 4. ábra. 

 
4. ábra 

3. ábra.
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10. Mindig úgy kezeljen az intelligens elektródákkal, hogy az áram 
áthaladjon a kezelni kívánt területen. A két intelligens elektródát mindig 
együtt kell használni, hogy így záródjon az áramkör. 5. ábra.  

 

 
 

5. ábra 
 

11. Addig folytassa a kezelést, amíg a fájdalom teljesen nem oldódik vagy a 
maximálisan elérhető javulást el nem érte. A mozgásterjedelem általában 
fokozódik a kezelt területeken. Néha merevnek vagy keménynek érzi a 
kezelt területet a fájdalom megszűnését követően. Ez később el fog 
múlni. 

12. Kapcsolja ki a készüléket.  
13. Távolítsa el az elektródapárnákat (PEP).  
14. Végezzen még egy koponya elektroterápia stimulációt (ennek leírását 

lentebb találja). 
15. Szükség szerint ismételje a kezelést. Az állapot ilyenkor általában javul és 

az eredmény tovább tart a kiegészítő kezelésekkel. 
16. Az Alpha-Stim® M-et tartsa gyermekektől védett helyen.  
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1. Először a fájdalmas területtől távolabb kezeljünk (térdfájdalom esetén 

például az egész lábat) legalább két helyen, az áramot a fájdalmas 
területen keresztül vezetve. 6.1 ábra.  

2. Kezeljen közelebb a kezelni kívánt terület körül mozogva kb. 1 percig az 
intelligens kezelőelektródával, 6 különböző irányból, mindig a test 
ellentétes oldalai felől (pl.: elölről hátra, vagy oldalról oldalra)! 6.2 ábra. 

3. Kezelje a test ellentétes oldalának azonos területét is, legalább két helyen 
(mint a másik térd, csukló vagy a gerinc másik oldala stb.). 6.3 ábra. 

4. Kapcsolja össze a test két oldalának azonos területét úgy, hogy az egyik 
elektródát a kezelt terület alá teszi, a másikat pedig a test ellentétes 
oldalának azonos helyére. Ezt egy pár helyen végezze el. Például egy térd 
alatti képzelt vonal pontjain lépésenként haladjon végig. 6.4 ábra. 
Hátfájdalom esetén az elektródákat legalább 3 helyre tegye, a fájdalom 
szintjében, kissé felette és kissé alatta. Ez átvezeti az áramot az idegeken 
és a gerincvelőn is. 7 ábra. 

5. Ha szükséges ismételje a kezelést, az elektródahelyzetek változtatásával, 
melyeket mindig úgy helyezzen el, hogy a kezelt terület közéjük essen.  

6. Addig folytassa a kezelést, amíg a fájdalom teljesen nem oldódik vagy a 
maximálisan elérhető javulást el nem érte. 
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6.1 ábra 6.2 ábra 

6.3 ábra 6.4 ábra 
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7. ábra 
  

1 2

3 4
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1. Ha bármilyen nyak vagy kar problémát kezel (pl.: ujjak, kéz, csukló, 

könyök, vállak) kösse össze a test két oldalát úgy, hogy az egyik 
kezelőfejet az egyik kéz ujjbegyére teszi, a másikat pedig a másik kéz 
azonos ujjára 10-20 másodpercig (vagyis hüvelykujjtól hüvelykujjig, 
mutatóujjtól mutatóujjig stb. mind az 5 ujjon) 8. ábra. Ugyanez az eljárás 
alkalmazandó a lábujjakon, ha bármilyen lábujj, láb, boka, és 
térdproblémát kezel, de a csípőre ez nem érvényes. 9. ábra.  A csípő helyi 
elektródakezelést igényel, ahogyan az az A stratégiánál olvasható. 

2. Szükség esetén ismételje a kezelést, az elektródahelyzetek változtatásával, 
melyeket mindig úgy helyezzen el, hogy a kezelt terület közéjük essen, az 
elektródák pedig a gerinchez képest a fájdalom helyénél távolabb 
helyezkedjenek el. 

3. Addig folytassa a kezelést, amíg a fájdalom teljesen nem oldódik vagy a 
maximálisan elérhető javulást el nem érte. 

 
 

 
 
 
 

8. ábra
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1. A vezeték kettős csatlakozóvégét csatlakoztassa az 1-es vagy 2-es 

csatorna aljzatába, a másik végén levő kis dugaszokat pedig dugja az AS-
Trode™. elektródapárnák csatlakozójába. 1. ábra.  

2. Nyomja meg a Power gombot  
3. Ha szükséges, a következő gomb kombinációkkal némítsa el a készüléket: 

Rögzítő-Időzítő-Rögzítő (Lock-Timer-Lock). A riasztó hangjelzések 
visszaállítására ugyanezt a gomb sorrendet használja!  

4. Állítsa a frekvenciát 0,5 Hz-re vagy a kívánt értékre. 
5. Állítsa az időzítőt 10, 20, 40, 60 percre vagy folyamatos üzemmódba. Ez 

attól függ, hogy mennyi idő szükséges a hatékony fájdalomcsillapításhoz. 
A kezelés hosszát meghatározó tényezők a betegség oka, a fájdalom 
mértéke és az alapállapotot súlyosbító bármely fennálló fizikai vagy lelki 
stresszállapot, A kezelési idő egy AS-Trode™ helyzettel legtöbbször 20 
perctől egy óráig terjed. Ennél hosszabb kezelési időre általában nincs 
szükség. Az Alpha-Stim® M akár folyamatosan is használható napokon 
vagy heteken keresztül, sőt súlyos esetekben akár évekig is, bár ilyen 
használatra ritkán van szükség. 

6. Állítsa be a használt csatornán az áramot a kívánt beállítás szerint. Kezdje 
a 6-os (600 µA) erősséggel a maxim fájdalomcsillapítás érdekében, majd 
rögtön csökkentse azt, ha kellemetlen. Ha AS-Trode™ 
elektródatappancsokat használ több mint egy órán keresztül, az 1-es (100 
µA) beállítást alkalmazza. Szükség szerint növelheti az erősségi szintet, de 
a legalacsonyabb hatékony szintet használja (ami ne legyen 100 µA-nél 
alacsonyabb), ha hosszú kezelési időkkel dolgozik. Ez a vizsgálatok 
tapasztalatai szerint jobb eredményeket biztosít, mintha a maximális 
áramszintet tartanánk fenn. 

7. Nyomja meg a zár gombot kétszer, hogy rögzítse a kívánt beállításokat. A 
beállítások megváltoztatásának igénye esetén nyomja meg ismét kétszer 
a zár gombot a rögzítés feloldásához. 
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8. Határozza meg a kezelendő területen a fájdalom szintjét, és bármilyen 
ízületi mozgáskorlátozottságot a kezelés előtt, alatta és a kezelés 
eredményeként. Ez segít naplót vezetni a fájdalom szintjéről, melyben 0 a 
nincs fájdalom és 10 a legrosszabb fájdalom, ami a kezelt testrészen 
valaha jelentkezett, továbbá jegyezzük fel a napszakot, a kezelés idejét, a 
frekvenciát és az alkalmazott áramszinteket, illetve a leghatékonyabb AS-
Trode™ elektródapárna helyeket.  

9. Húzza le az öntapadó AS-Trode™ elektródapárnák hátuljáról a védőfóliát. 
Tartsa meg a fóliát, a AS-Trode™ elektródák használatot követő tárolása 
érdekében 9. ábra. Ha az öntapadó felszín kiszárad és az elektródák nem 
tapadnak jól, benedvesítheti azokat pár csepp Alpha Conducting 
Solution™ oldattal, majd finoman dörzsölje az ujját az elektródagél 
felszínén az oldat eloszlatásához! Bánjon csínján ACS™ oldattal, mert ha 
túl sokat tesz, az telíti az AS-Trode™ elektródapárnákat ezáltal nehezen 
tapadnak a bőrhöz. 

 
9. ábra 

10. Az AS-Trode™ elektródákat tiszta, 
száraz bőrön használja! Mindig úgy 
kezeljen az AS-Trode™ elektródákkal, 
hogy az áram keresztülhaladjon a 
kezelni kívánt területen. A két AS-
Trode™ elektródát mindig együtt kell 
használni, hogy így záródjon az 
áramkör. 10. ábra.  

 
10. ábra
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11. Szükség szerint változtassa az AS-Trode™ elektródák helyét a fájdalom 
körül a legjobb eredmény elérésének érdekében. 

12. Addig folytassa a kezelést, amíg a fájdalom teljesen nem oldódik vagy a 
maximálisan elérhető javulást el nem érte. A mozgásterjedelem általában 
fokozódik a kezelt területeken. Néha merevnek vagy keménynek érzi a 
kezelt területet a fájdalom megszűnését követően. Ez később el fog 
múlni. 

13. Az AS-Trode™ elektródákat tegye vissza a csomagba vagy zárható 
tasakba! Dobja el vagy cserélje le az elektródákat, ha elhasználódott az 
öntapadó felszínük, vagy levált a vezető felszínről. Csak EPI AS-Trode™ 
márkájú ezüst elektródát használjon, melyeket engedélyezett Alpha-
Stim® forgalmazóktól szerezhet be. Sok elektróda vezetőképessége 
sokkal gyengébb és velük az Alpha-Stim® áram nem képes legyőzni a bőr 
elektromos ellenállását. 

14. Végezzen koponya elektroterápia stimulációt is (ennek leírását lentebb 
találja). 

15. Szükség szerint ismételje a kezelést. Az eredmények általában javulnak és 
tovább tartanak a további kezelések hatására. 

16. Az Alpha-Stim® M-et tartsa gyermekektől védett helyen. 
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1. Tisztítsa meg a fülcimpákat szappannal, vízzel, alkoholos vattapamaccsal 

vagy antibakteriális törlőkendővel és hagyja megszáradni a bőrt. Zsíros, 
koszos bőrfelületek esetén vagy kozmetikumok és hajlakk használatát 
követően alapos tisztítást kell végezni a megfelelő vezetés biztosítása 
érdekében. Figyelje meg a bőrt a kezelés előtt és után! Érzékeny bőrön 
irritáció jelenhet meg. Ha a bőr ég a kezelést követően, hagyja abba a 
kezelést és használjon megfelelő bőrápolót! Ha változtatgatjuk az 
elektróda helyzetét a fülcimpákon, az irritációt minimálisra csökkenhetjük. 

2. A fülklipsz elektróda vezeték kettős csatlakozóvégét csatlakoztassa az 
Alpha-Stim® M oldalán található dugaljba! 1. ábra. 

3. Ha a fülklipsz elektródapárnák elöregedtek, használat előtt cserélje ki 
azokat! Ehhez távolítsa el a régi ragasztómaradványokat, tisztítsa meg és 
szárítsa meg a fülklipszeket, majd helyezze fel a 4 új EEP-et!  

4. Nedvesítse be a 4 új EEP-et néhány csepp Alpha Conducting Solution™ 
(ACS) oldattal, mikor már rajta vannak a fülklipsz elektródákon.  

5. Nyomja meg a Power gombot.  
6. Ha szükséges, a következő gombkombinációkkal némítsa el a készüléket: 

Rögzítő-Időzítő-Rögzítő (Lock-Timer-Lock). A riasztó hangjelzések 
visszaállítására ugyanezt a gomb sorrendet használja!  

7. Állítsa a Frekvenciát 0,5 Hz-re vagy a kívánt frekvenciára. Próbálja ki a 1,5 
vagy 100 Hz-et, ha a 0,5 Hz 2-3 hét után sem hatékony. 

8. Állítsa be az időzítőt! Ha az áramerősség minimum 250 µA, 20 perces 
kezelés általában elegendő. 200 µA alatti áramerősség esetén 40-60 
perces kezelési idő javasolt.  

9. Nyomja össze a fülklipszek csipeszét és helyezze azokat mindkét 
fülcimpára! 11. ábra. 
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10. Az Alpha-Stim® M bekapcsolásakor 
az áram automatikusan 1-es szintre 
(100 µA) van beállítva. Az áramot 
lassan növelje (5-ös a legmagasabb 
beállítható szint), amíg enyhe 
szédülést nem érez (ahhoz hasonlót, 
mint amikor egy hajón hánykódik), 
majd rögtön csökkentse addig, amíg 
a szédülés meg nem szűnik.  Ha a 
fülcimpán a csipkedő érzés 
kellemetlenné válik, szintén azonnal 
csökkenteni kell a szintet. Ha 
valakinek már volt vertigoja (forgó jellegű szédülés), vagy tengeri 
betegsége, kezelje magát érzékelhetetlen, 1-es (100 µA) szintű árammal 
egy vagy több órán keresztül, hogy megelőzze a kezelés után 
fennmaradó szédülést. Az elviselhető áramszint a szédülés szubjektív 
érzése alapján határozható meg, aminek meg kell szűnnie az áram 
csökkentésekor. Az áramot mindig éppen a szédülést okozó szint alá kell 
csökkenteni.  

11. A beállítások befejeztével, ha szükséges, nyomja meg kétszer egymás 
után a Rögzít gombot a gombok lezárásához (billentyűzár). Szükség 
esetén ismét nyomja meg kétszer a Rögzít gombot a billentyűzár 
feloldásához,. 

12. Ha lehetséges, lazítson a kezelés alatt! Legjobb, ha csendben ül vagy 
fekszik, bár olvashat, dolgozhat, vagy tévét is nézhet a kezelés alatt. Ne 
vezessen, és ne működtessen semmilyen veszélyes eszközt a kezelés alatt!  

13. A gép automatikusan kikapcsol, ha lelelt az időzített ciklus.  
14. Soha ne hagyja abba idő előtt a CES kezelést! Ha az időzített kezelés 

letelik, de még mindig “nehéznek” érzi magát, kezdje újra a kezelést! 
Várja meg, amíg a kellemetlen „nehéz érzés” elmúlik és könnyedséget 
kezd érezni, majd ezt követően is folytassa legalább még 2 percig a 
kezelést. Ha ezt nem teszi meg, akkor órákig vagy napokig tartó 
tájékozódási zavara támadhat. Néhányan a legjobb hatást több órás 
kezeléssel érik el.  

11. ábra
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15. Távolítsa el és dobja ki a EEP-eket! Tisztítsa meg és szárítsa meg a 
fülklipszeket, majd helyezze fel a 4 új EEP-et a következő kezeléshez, ha 
szükséges!  

16. Az Alpha-Stim® M-et tartsa gyermekektől védett helyen!  
17. A CES olyan gyakran alkalmazható, amilyen gyakran csak szükséges, de a 

legtöbb embernek az optimális kezelési szám valahol a naponta vagy 
négynaponta végzett kezelés között van. Akut állapotok, mint például 
pánikroham, napi többszöri kezelést is igényelhetnek. Az állapot ilyenkor 
általában javul és az eredmény tovább tart a kiegészítő kezelésekkel. 

 

 
 
Bár az Alpha-Stim® M helyes alkalmazás mellett 9-ből 10 ember esetén 
szignifikáns hatással bír, mégsem működik mindenkinél. Ha nyilvánvaló 
fájdalomcsökkenést nem ér el az intelligens elektródákkal számos helyen 
kísérelve, úgy kezelje a fájdalom elsődleges területét AS-Trode™ elektródákkal 
60 percig vagy tovább, 1-2-es (100-tól 200 µA) áramszinten. Ha szükséges, 
egész nap folytatható a kezelés. 1,5Hz jobb eredményt hozhat egyeseknél, ha a 
0,5 Hz nem működik, de ez ritka. Szintén szükséges lehet az összes fájdalmas 
hely kezelése a testen az eredmény eléréséhez. Ha az Alpha-Stim® M hatása 
nem megfelelő az ön számára, vegye fel a kapcsolatot orvosával, a helyi 
engedélyezett Alpha-Stim® forgalmazóval, vagy az EPI-vel technikai segítség 
céljából.  

Mind a fájdalom, mind a szorongás általában egyszeri kezelés alatt oldódik, 
de a hatás lehet, hogy órákkal a kezelést követően jelentkezik. 

Az alvászavar általában az első kezelést követően javul, de jelentős 
változáshoz olykor 3 hétre is szükség lehet. Alvászavar kezelésére legtöbben 
lefekvéskor használják a készüléket, illetve ha felébrednek éjszaka. Néhányan 
azonban úgy találhatják, hogy a 20-60 perces Alpha-Stim® M kezelést legalább 
3 órával lefekvés előtt kell elvégezniük, mivel a CES-t követő fokozott éberségük 
megzavarja alvásukat. Az eszköz reggel is használható, hogy jó alvást 
biztosítson éjszakára.  

Depresszió esetén jellemzően 3 hétig vagy még tovább naponta 



 29

kezeléseket kell végezni ahhoz, hogy jelentős javulást tapasztaljunk. Lehet, hogy 
még sokkal több időre is szükség van a megfelelő eredményhez. Ha az állapotot 
már kontrolláltuk, akkor heti 2-3-szori vagy ennél ritkábban végzett Alpha-
Stim® kezelés is elegendő lehet a jó eredmény fenntartásához. 

Az Alpha-Stim® gyógyszeres, pszichoterápiás vagy más kezelések 
kiegészítéseként is alkalmazható. Mivel a CES fokozhatja a kiírt gyógyszerek 
hatását, alkalmazása esetén egyes gyógyszerek adagjának csökkentésére lehet 
szükség, természetesen orvosi kontroll mellett. A CES használata során tehát 
folyamatosan kontrollálni kell a gyógyszerelést. 

A kezelést követően általában nincs semmilyen fizikai korlátozó tényező, 
így a legtöbb felhasználó rögtön folytathatja normál napi tevékenységét. 
Néhányan eufórikus érzést vagy ellazult állapotot tapasztalnak, ami átmenetileg 
akár több órára megzavarhatja a szellemi és/vagy fizikai teljesítőképességet. 
Ilyen esetekben tilos a potenciálisan veszélyes feladatok elvégzése (pl. motoros 
járművek vagy nehézgépek működtetése).  

Jelenleg több mint 150 kutatási eredmény áll rendelkezésre a koponya 
elektroterápia stimuláció humán használatáról, állatokon pedig több mint 30 
kutatást végeztek. Szignifikáns mellékhatásokról ezek során nem számoltak be. 
Alkalmanként fejfájás, rosszullét, az elektródák alatti területen bőrirritáció vagy 
szédülés jelentkezhet. Ha az időzített kezelés letelik, de még mindig “nehéznek” 
érzi magát, kezdje újra a kezelést! Várja meg, amíg a kellemetlen „nehéz érzés” 
elmúlik és könnyedséget kezd érezni, majd ezt követően is folytassa legalább 
még 2 percig a kezelést! Néhányan villogó fényeket láthatnak a látóideg kezelés 
alatti ingerlésének következtében, mások pedig a fogtömések fémes ízét érzik 
a szájukban, még kevéssel a kezelést követően is. Ezek mind enyhe és 
önkorlátozó reakciók.  
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ISO minősítés 
Az Electromedical Products International, Inc. az International Standards 
Organization (ISO) (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) által minősített vállalat. Az 
ISO egy nemzetközi szervezet, amely 140 országgal és az Egyesült Nemzetekkel 
működik együtt annak érdekében, hogy fenntartsa a globális ipar technológiai 
alkalmazásainak standardjait. Az orvosi eszközöket gyártó céggel kapcsolatos 
követelményekhez tartozik a tervezéskontroll, kockázatkezelés, környezetvédelmi 
előírások, speciális folyamatok (pl.: szoftverek validálása), nyomonkövethetőség, 
adatmegőrzés és jogi szabályozás. 
 
Elektromágneses Interferencia 
Ezt az eszközt független külső szervek tesztelték és megállapították, hogy megfelel 
a Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques (CISPR) által 
megállapított határértékeknek. Ezeket a határokat úgy állapították meg, hogy 
ésszerű védelmet biztosítsanak az otthoni vagy klinikai környezetben fellépő káros 
interferenciák ellen. Még mindig lehetséges azonban, hogy bizonyos környezetben 
interferencia lépjen fel. Ha ez megtörténne, növelje a távolságot az eszköz és az 
interferenciát okozó berendezés között.  
 
CE megfelelőségi nyilatkozat Európára 
Az Alpha-Stim M egy Class II/a osztályba sorolt, BF-típusú orvosi eszköz. Független 
intézmények tesztjei alapján megfelel az orvosi eszközökkel szemben támasztott 
biztonsági és elektromágneses követelményeknek és alkalmazási standardeknek.  
 
Az Egyesült Államokra vonatkozó figyelmeztetés  
Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvénye tiltja, hogy ezen eszközt 
engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember forgalmazza, vagy annak javaslata 
alapján árulják. Az USA-n kívül világszerte recept nélkül kapható, ám bonyolult vagy 
a kezelésre nem reagáló esetekben, illetve ha az eszközt gyógyszeres vagy más 
terápiás beavatkozás mellett alkalmazzák, javasolt egészségügyi szakemberrel is 
konzultálni használatáról. 
 

Javallatok 
Az Alpha-Stim® M hatásos kezelést jelent a szorongásra, az álmatlanságra, a 
depresszióra és a fájdalomra fülre csíptethető elektródák, szondák és AS-Trode 
elektródák használatával. Az akut, a krónikus és a poszttraumatikus fájdalom 
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csillapítására, vagy az ezekhez kapcsolódó tünetek rövid távú enyhítésére is javallott. 
Sok esetben ez az egyetlen szükséges terápiás módszer. A fájdalom hatékony 
csillapítása sokszor az adott terület, a környező területek és a fájdalomtól távoli 
területek kezelésével vagy további kezelései során érhető el. Mint más terápiás 
beavatkozások esetén, úgy az Alpha-Stim® M alkalmazásakor sem minden ember 
reagál a kezelésre. A hatékonyság mértéke a kezelt probléma természetétől, a kezelt 
személy általános egészségi állapotától, és a kezelés módjától függ. Kezdetben egy 
hónapnyi próba szükséges lehet ahhoz, hogy a tünetek szignifikáns javulását 
érzékeljük. 
 
Ellenjavallatok 
Az Alpha-Stim® M hatással lehet a beépített demand típusú pacemakerek és 
beépített defibrillátorok működésére.  
 
Óvintézkedések 
Az Alpha-Stim® M hatékony a szorongás, alvászavar és depresszió , vagy az ezekhez 
társuló tünetek rövidtávú kezelésében. Sok esetben ez az egyetlen szükséges 
terápiás módszer. Mint más terápiás beavatkozások esetén, úgy az Alpha-Stim® M 
alkalmazásakor sem minden ember  reagál a kezelésre. A hatékonyság mértéke a 
kezelt probléma természetétől, a kezelt személy általános egészségi állapotától, és 
a kezelés módjától függ. Kezdetben egy hónapnyi próba szükséges lehet ahhoz, 
hogy a tünetek szignifikáns javulását érzékeljük. 
 
Mellékhatások 
A mellékhatások általában enyhék és önkorlátozóak. A 144 kontrollált 
tanulmányban, nyitott klinikai vizsgálatban és kontrollálatlan körülmények között, 
illetve orvosi felmérések alapján megfigyelt (hozzávetőleg 8792 személy CES-
használata során gyűjtött) adatok szerint a leggyakoribb mellékhatások: a szédülés 
(6 eset, 0,07%), bőrirritáció/elektródaégés (6 eset, 0,07%) és fejfájás (9 eset, 0,10%). 
Elnyújtott és a szükségesnél magasabb árammal végzett CES kezelés szédülést vagy 
hányingert okozhat, amely órákig vagy napokig is tarthat. Paradox reakciók, mint 
túlzott izgatottság, fokozott szorongás és alvászavar megtörténhetnek, de igen 
ritkák.  

Ha az Alpha-Stim® M nem kezdi kezelni szorongását, alvászavarát vagy 
depresszióját egy hónapon belül, konzultáljon kezelőorvosával, az engedélyezett 
Alpha-Stim® forgalmazóval vagy az EPI-vel. 
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Elektromos  
Elemek 2 db AA 1.5 volt (tartozék). Eldobható elemekkel cserélje! Ne 

használjon újratölthető elemeket! A használt elemeket biztonságos 
hulladékgyűjtőben helyezze el, a helyi törvényi szabályozásoknak 
megfelelően!  

Időzítő 10 másodperc intelligens elektródával, melyet a bőrkontaktus 
aktivál, 10, 20, 40 vagy 60 perces visszaszámláló időzítő. 

Áram 0 tól 600 mikroamper (µA), mely 50 µA egységekben állítható. 
Frekvencia  0,5, 1,5 vagy 100 Hz (rezgés másodpercenként) konstans 0.4 Hz-

cel kombinálva. Az átlagos rezgésismétlési ráta 0,8 Hz a 
leggyakrabban használt 0,5 Hz-en. 

Hullámszélesség Változó 0,25, 0,5, 0,75 és 1 másodperc között 0,5 Hz-en.  
Rezgésenkénti töltés   600 µA és 0,5 Hz esetén a rezgésenkénti töltés 150, 300, 450 és 

600 microcoulomb (µC) között változik. A teljes töltés minden 10 
másodpercenként 1.5 millicoulomb (mC) minden irányban.  

Hullámforma  100 Ω tól 10 KΩ közötti ellenállás-tartományon belül a 
hullámforma paraméterek érvényesek maradnak. A hullámforma 
bipoláris asszimetrikus négyszögjelekből áll, 50%-os 
eszközkihasználtság mellett, melyek periodikusan ismétlődnek. 
0,5Hz-en 10 másodperces intervallumokban történik az 
ismétlődés. A hullámforma kiegyensúlyozott, hogy mindkét 
irányba nettó 0 áramot érjen el. (lásd az ábrát).  

Mechanikus  
Magasság  11 cm  
Szélesség  7,2 cm  
Mélység  2,1 cm  
Súly  152 g elemekkel 
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Ha egy hónapnál hosszabb ideig tárolja az Alpha-Stim® M-et, távolítsa el az 
elemeket! Használja a táskát az Alpha-Stim® M tárolására és szállítására! Az 
Alpha-Stim® M és tartozékainak tárolása, valamint használata 0° és 36° C közötti 
hőmérsékleten, 90% alatti relatív páratartalom mellett, 912-től 1115 hPa közötti 
légköri nyomáson történjen! Ha az Alpha-Stim® M szennyeződik, nedves 
ruhával finoman törölje le! Ha szükséges használjon lágy szappant és vizet! Más 
tisztítószerek használata károsíthatja az eszközt. Soha ne sprézzen tisztítószert 
közvetlenül az eszközre! A fülklipsz elektródák fertőtlenítésére 70% isopropyl 
alkohol használható a kezelések között.  
 

  
 

Probléma Lehetséges megoldás 
Nem érzi az áramot. 
Figyelem! Ez 
egyeseknél 
normális. 

Próbálja emelni az áramot, vagy nedvesítse meg az 
elektródapárnát több ACS™ oldattal! 

Nincs eredmény. 1. Változtasson az elektródák helyzetén! 
2. Kezeljen minden más fájdalmas területet is! 
3. Próbálja a 1,5Hz vagy 100 Hz-es frekvenciát, ha 0,5 Hz nem 

hatékony! 
4. Kezeljen gyakrabban, hosszabb ideig, alacsonyabb árammal!
5. Egyeseknek 3 vagy több hétre is szükségük van, ahhoz, 

hogy érezni kezdjék a hatást. 
6. Konzultáljon kezelőorvosával, kérjen tanácsot az 

engedélyezett Alpha-Stim® forgalmazótól vagy az EPI-től! 
Az elektródák nem 
tapadnak eléggé. 

1. Nedvesítse meg a AS-Trode™ elektródákat pár csepp ACS™ 
oldattal, illetve cserélje le azokat, ha már nem tapadnak 
rendesen! 

2. A EEP elektródapárnákat a fülklipsz elektróda tiszta, száraz 
felületére helyezze. 
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Probléma Lehetséges megoldás 
Az intelligens 
elektródák nem 
vezetik az áramot. 

1. Használjon több Alpha Conducting Solution™ oldatot! 
2. Próbálja ki a másik vezetéket, hogy megtudja nem sérült –e 

az első vezeték. 

A  jel megjelent. 1. Ellenőrizze, hogy a fülklipsz érintkezik -e a bőrrel! 
2. Ellenőrizze, hogy a rendesen be van –e dugva a csatlakozó! 
3. Próbálja benedvesíteni a EEP-eket, több ACS™ oldattal!  
4. Cserélje ki az elemeket, ha lemerültek!

 

 
 
Az Alpha-Stim® M-et a felhasználó nem javíthatja.  

A szerviz eléréséhez először vegye fel a kapcsolatot az engedélyezett 
Alpha-Stim® forgalmazóval vagy az Electromedical Products International Inc.-
vel és kérjen tanácsot! Szükség esetén az egész eszközt tartozékokkal együtt - 
ha lehetséges, az eredeti dobozában - küldje a következő címre: 

 
Electromedical Products International, Inc. 

p.a. HealthLink Europe BV 
De Tweeling 20-22 

5215 MC, ’s-Hertogenbosch 
The Netherlands 

 
Kérjük, a csomagbiztosítást és a szállítást előre fizesse ki, és tegye bele a 
csomagba az eredeti számla másolatát, valamint egy leírást a probléma 
jellegéről. Kérjük, ne felejtse el megírni a visszaszállítási címet, országgal, 
telefonszámmal és - ha van - fax számmal, valamint e-mail címmel együtt!   
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Bár az Electromedical Products International, Inc. (“EPI”) véleménye szerint az 
Alpha-Stim® M (“Termék”) általánosan hatékony a szorongás, alvászavar, 
depresszió és fájdalom kezelésében, az egészségügy nem egy egzakt tudomány 
és az egyéni eredményesség változhat. Ennek megfelelően az EPI nem vállal 
felelősséget termékei egy adott személyen történő hatékonyságára.  

Az Electromedical Products International Inc. a vásárlástól számított 5 éves 
időszakban garanciát vállal az eredeti vásárló számára (és nem másnak), az új 
Alpha-Stim® M készülék anyagában és kivitelezésében, rendeltetésszerű 
használat mellett jelentkező esetleges hibára, a tartozékok kivételével. A 
garancia érvényesítéséhez ki kell tölteni a garancia regisztrációs lapját.  A 
garancia regisztrációs lapját online lehet kitölteni, a www.alpha-
stim.com/product-registration weboldalon.A tartozékokra, mint az elemek és 
elektródák, nem terjed ki a garancia.  

A garancia ideje alatt az EPI egyedüli kötelezettsége, hogy ingyenesen 
kicserélje vagy megjavítsa az Alpha-Stim® M-et. Ezen garancia érvényesítéséhez 
a vásárlónak először fel kell vennie a kapcsolatot az EPI-vel telefonon, levélben, 
faxon vagy e-mailben annak érdekében, hogy egy visszáru engedélyszámot 
(Return Material Authorization number - RMA) kapjon. A vásárlónak 
rendelkeznie kell az eredeti számla másolatával, hogy bizonyítsa a garancia 
fennállását. Az engedélyezett visszáru visszaküldhető az EPI-hez biztonságos 
csomagolásban, a szállításbiztosítás és szállítás megfizetésével. Az EPI nem 
vállal felelősséget a helytelen csomagolás vagy a szállítás miatti sérülésért. Ha 
az EPI megállapítja a garanciális sérülést, a javított vagy kicserélt Terméket a 
szállításbiztosítás és szállítás megfizetésével amint lehet, visszaküldi a 
vásárlónak. Ha az EPI saját hatáskörében megállapítja, hogy a Termék 
kivitelezésében vagy anyagában nincs probléma, visszaküldi a terméket, a 
szállítás és biztosítás díját pedig felszámolja.  

A jótállás azonnal érvényét veszti, ha a Terméket megrongálták, hanyagság 
vagy természeti erő miatt sérülés érte, vagy azért ment tönkre, mert nem 
követték a használati utasítást, illetve ha az EPI-n kívül más módosította vagy 
szétszerelte a készüléket. 
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Electromedical Products International Inc. nem vállal felelősséget bármely 
közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy következményes károkért, 
elmaradt haszonért, illetve a Termék hibája vagy üzemzavara miatt keletkezett 
orvosi költségekért, függetlenül attól, hogy az EPI ellen jogi vagy 
méltányossági eljárást indítanak-e. Az EPI felelőssége semmilyen, a Termékkel 
kapcsolatos jogalap miatt nem haladhatja meg a Termék árát. A garancia 
érvényesítéséhez ki kell tölteni a garancia regisztrációs lapját.  A garancia 
regisztrációs lapját online lehet kitölteni, a www.alpha-stim.com/product-
registration weboldalon. 

 
Garancia regisztrálása:  

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) Ingyenes hívás USA-ból és Kanadából 
Tel: (940) 328-0788 
Fax: (940) 328-0888 
Email: info@epii.com 
Web: www.alpha-stim.com 
 
 
 

 
Authorized Representative:  
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332 
38033 Grenoble Cedex 2 - France 
Tel: +33 (0)4 76 86 43 22  
Fax: +33 (0)4 76 17 19 82 
Email: info@medimark-europe.com 


