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Alpha-Stim® M 
 

Kombinerad stimulator med kraniell elektrostimulering för 
behandling av ångest, sömnlöshet, depression och smärta 
plus elektroterapi med mikroström för behandling av akut, 

kronisk och posttraumatisk smärta 

BRUKSANVISNING 
 

 
Utrustning av typ BF. Denna stimulator drivs endast av inbyggd strömförsörjning. 

 

Se instruktioner för användning. Läs denna bruksanvisning noga innan du börjar 
använda enheten. Koppla aldrig ledningstrådar till vägguttag eller 
förlängningssladdar. Att göra så kan leda till allvarliga elektriska stötar eller 
brännskador vare sig ledningstrådarna är anslutna till stimulatorn eller inte. 

 

Medicinsk elektrisk utrustning klassificerad av Underwriters Laboratories Inc.®
 

avseende elektriska stötar, brand, mekanisk och övriga specificerade risker 
endast i enlighet med UL-60601-1 och CAN/CSA C22.2 No. 601.1.  

 

Förklaring om överensstämmelse för Europa: Alpha-Stim® M är en medicinsk 
enhet av klass IIa, typ BF. Den har genomgått oberoende tester genomförda av 
utomstående organisationer för att tillhandahålla försäkran om överensstämmelse 
med tillämpbara standarder för säkerhet avseende medicinsk utrustning och 
elektromagnetisk överensstämmelse. 

 

Om slutkunden vill kassera denna produkt måste den skickas till eller lämnas hos 
en särskild återvinningscentral. Genom att separera denna produkt från annat 
hushållsavfall minskar man av fallsvolymen till förbränningsanläggningar eller 
landutfyllnad och sparar därmed på naturresurser. 

Varningsmeddelande för USA: Enligt de federala lagarna i USA får denna utrustning endast 
säljas av eller på order av legitimerad läkare. Utanför USA är enheten tillgänglig över hela 
världen utan ordination men konsultation med kvalificerad vårdpersonal rekommenderas vid 
svåra problem eller användare som inte svarar på behandlingen eller när man använder 
enheten i kombination med läkemedel eller andra behandlingsformer. 

© Copyright 2019 som tillhör Electromedical Products International, Inc. USA. ALLA 
RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Alpha-Stim® är ett registrerat varumärke. Tillverkar under 
USA-patent 8 612 008, 8 457 765, 8 463 406 och världsomfattande patent väntar. 
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Alpha-Stim® M (Artikelnummer M) levereras komplett och färdigt att använda 
med 1 uppsättning öronclipselektroder (Artikelnummer 401), en 15-ml flaska 
Alpha Conductive Solution™ (Artikelnummer ACS, 250-ml refill-flaskor finns, 
Artikelnummer ACSR), 2 uppsättningar med kablar för 4 elektroder 
(Artikelnummer 403), 2 Smartsonder (Artikelnummer 402), 4 silver AS-Trode™-
elektroder för en person med flera användningsområden, självhäftande 
(Artikelnummer AT, bra för ca 2 veckor till 1 månads användning), 100 Probe-
elektroddynor (Artikelnummer PEP), 256 öronclipselektroder (Artikelnummer 
EEP), illustrerad instruktionsbok, halssnodd, förvaringslåda och 2 AA-batterier. 
Det är allt du behöver för att börja använda din nya  Alpha-Stim® M. Ersätt 
Alpha Conducting Solution™, AS-Trode™-elektroder, Probe-elektrodkuddar 
(PEPS™) och ear clip electrode pads (EEPS) endast med auktoriserade 
ärkesprodukter från  Alpha-Stim® och AS-Trode™. För bästa prestanda 
rekommenderar vi att du använder litiumbatterier. 

Alpha-Stim® M-funktioner omfattar: 
1. Full digital kontroll för precision, jämnhet och tillförlitlighet.  
2. Urval av öronclips, smarta sonder eller AS-Trode™-elektroder.  
3. Bakgrundsbelysning när någon knapp trycks in. 
4. Kontinuerlig kretskontroll när elektroder är i kontakt med huden.  
5. 3 frekvensval (0,5 Hz rekommenderas).  
6. 10 sekunders Smart sondcykel börjar efter kontakt med huden. 
7. 10, 20, 40 eller 60 minuter nedräkningscykler till automatisk avstängning. 
8. Timer som kontinuerligt visar förfluten tid. 
9. Stor timer display. 
10. 2 oberoende kanalkontroller som alstrar ström 0-600 mikroampere (µA). 
11. Frekvens, strömstyrka och behandlingstid kan låsas till förinställda 

värden genom hela behandlingssekvensen. 
12. Ljud-av alternativ för alla funktioner (utom Smart Probe).  
13. Kumulativ timer. 
14. Möjlighet att använda bältesklämma eller halssnodd så att Alpha-Stim® 

M kan bäras runt halsen.  
15. Automatisk avstängning efter 30 minuter när den inte används.  
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16. Klarar elektrostatiska urladdningar upp till 6000 volt. 
17. Stänger av sig självt automatiskt och permanent i fall ett enda fel skulle 

uppstå inom enheten där strömmen överstiger 700 µA.  
18. Använder 2 AA-1,5 V-batterier (ingår). 
19. Batteriindikator. 
20. Probe-elektrodkuddar (PEPS™) och öronclipselektroddynor (EEPS) kräver 

användandet av  Alpha Conducting Solution™ (ingår).   
21. 5 års begränsad garanti  

 

 
 

Tack för att du rekommenderar Alpha-Stim® M. Denna handbok är skriven för 
den person som kommer att använda Alpha-Stim® M, men din insats är 
ovärderlig för din patient. Ett sätt att hjälpa din patient är att förklara för 
honom/henne exakt var hans eller hennes problem ligger. Du kan också föreslå 
specifika elektrodställen där en viss värk kan ha sitt ursprung. Electromedical 
Products International, Inc. finns till hands för att hjälpa tillgodose behoven hos 
dina patienter. Det publiceras ofta ny forskning som kan ha en direkt inverkan 
på patientens specifika sjukdom. Tveka inte att skriva, ringa, faxa, eller skicka ett 
e-post meddelande till EPI. Kontrollera även vår hemsida regelbundet för att 
hitta ny information. Vi välkomnar dina synpunkter eller kommentarer om 
produkten per brev eller e-post och deltagande i olika forum på vår hemsida.   
 

Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 

Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
Kostnadsfritt i USA 1.800.FOR.PAIN 

Utanför USA +940.328.0788 
Fax 940.328.0888 

E-post info@epii.com 
Webb www.alpha-stim.com 
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1.  På - Av  
 
2.  Frekvens. 0.5 Hz       

är den starkaste 
frekvensinställningen 
och det är med den som 
de flesta personer 
kommer att uppnå bästa 
resultat, för alla 
tillämpningar (öronclips, 
smarta sonder och AS-
Trode ™-elektroder).  

 
3.  Timer. Smart       

Probe 10-sekunders 
vågformscykel börjar när 
elektroderna vidrör 
huden. Nedräkningstimers: väljer 10, 20, 40 eller 60 minuter.   Timer 
som kontinuerligt visar förfluten tid. 

 

4.  Lås. Tryck 2 gånger inom 5 sekunder för att låsa eller låsa upp 
inställningar under behandlingen om så önskas.  

 
5.   eller    ström. Ökar eller minskar strömstyrkan för varje kanal. 

Ökar med 50 mikroampere (µA) per sekund när knappen hålls nedtryckt. 
Minskar med 100 µA per sekund. När enheten slås på, ställs 
strömstyrkan som standard in på 100 µA förutom inställningen 

 Smart Probe-inställningen som som standard ställs in på 
inställningen för strömstyrkan från föregående användning. 
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1. Ljussensor lyser upp LCD-skärmen under 10 sekunder i ett mörkt rum när 
någon knapp trycks in. 

 

2.  Testkrets-symbolen och en ljudsignal anger att enheten inte 
fungerar i en eller båda kanalerna (numret på kanalen, som inte fungerar, 
visas). Timern stannar och stängs av efter 30 minuter om inget annat 
görs. Strömmen måste  ställas in på över 0 µA och fuktade elektroder 
måste vara i kontakt med huden för att Alpha-Stim® M ska fungera. En 
ljudsignal och återupptagande av timern sker direkt när 
integritetskontrollkretsen har kontrollerat att allt fungerar korrekt.  

 

3.  Indikator för batteriladdning. Byt batteri när endast 1 stapel är kvar 
och apparaten skickar en akustisk batterivarning och upprepar varningen 
var tionde minut (om inte funktionen ljud-av är på). 
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4.  Indikator för frekvens-inställning. 0,5, 1,5, eller 100 Hz för båda 
kanalerna. 

 

5.  Indikator för timerinställning. Välj  Smart Probes 10-
sekunderscykel startar efter att hudkontakt upprättats, med 10, 20, 40 
eller 60 minuters nedräkning till autoavstängning eller  timer med 
kontinuerlig tidräkning.  

 
6. Tid som kvarstår på alla inställningar förutom  ”Kontinuerligt” som visar 

förfluten tid. 
 

7. 0-600 mikroampere (µA) av ström till 
Kanal 1. 

 

8. 0-600 mikroampere (µA) av ström 
till Kanal 2. 

 

9.   Lås är på när displayen är tänd. 
 

10.  Ljud av-funktion för alla inställningar (utom Smart Probe). För att 
sätta på eller stänga av, tryck på tangentsekvensen: Lås-Timer-Lås.  

 
11. Σ Kumulativ Timer registrerar totalt antal timmar och minuter som 

Alpha-Stim® M har varit i bruk. 
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Grattis till ditt val av Alpha-Stim® M, apparaten för elektrisk mikroströmsbehandling 
(Microcurrent Electrical Therapy, MET) och kraniell elektroterapistimulering (Cranial 
Electrotherapy Stimulation, CES). Du har köpt en medicinteknisk produkt av hög kvalitet. 
På så sätt har du redan tagit det första steget mot ett mer bekvämt och givande liv.  

Electromedical Products International, Inc. (EPI) är en ledande innovatör av den finaste 
toppmoderna medicinska tekniken som finns på marknaden för att förbättra din livskvalitet. 
EPI och dess distributörer har som högsta prioritet att hjälpa dem som använder våra 
produkter. Vi har tekniska experter till vårt förfogande för att försäkra dig att du får det bästa 
möjliga resultatet av behandlingen. Du eller din läkare kan boka tid till telefonsamråd (på 
engelska), måndag till fredag, kl. 9.00 till kl. 17.00, Central Time (Texas, USA). Du kan även 
kontakta oss via post, fax eller e-post. Företaget står bakom alla våra medicintekniska 
produkter med en 5-års begränsad garanti.  

Alpha-Stim® M är ett medicinskt precisionsinstrument för behandling av ångest, 
sömnlöshet, depression och smärta samt för behandling av akut, kronisk och 
posttraumatisk smärta. Det går att undvika eventuella biverkningar från läkemedel. Efter 
behandlingen finns det oftast inga fysiska begränsningar så att du kan återuppta dina 
normala aktiviteter. Behandling är enkel och man kan när som helst utföra den själv. 
Personer som använder Alpha-Stim® M rapporterar vanligtvis om en behaglig, 
avslappnad känsla av välbefinnande kombinerad med ett vaket sinne. 

Strömmen tillförs med handhållna smarta sonder eller självhäftande AS-Trode™-
elektroder för smärtkontroll, eller genom öronclips med elektroder för behandling av 
ångest, sömnlöshet, depression och smärta. Under en behandling kan du uppleva en lätt 
stickande känsla vid elektrodställena. Om strömstyrkan är för hög, kan du få yrsel och må 
illa. Detta åtgärdar du genom att minska strömstyrkan. 

När du förstår de grundläggande produktegenskaperna och åtgärderna upptäcker 
du att ,Alpha-Stim® M är enkel att använda. Läs hela bruksanvisningen  
noga innan du börjar använda apparaten. Var noga med att följa de allmänna 
anvisningarna som nämns här och eventuella särskilda anvisningar från din läkare. 
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Resultaten inom elektromedicin är baserade på utformningen av vågformen, 
strömstyrkan, placeringen av elektroderna, och behandlingstid. Alpha-Stim® M är 
en mikrodator som innehåller de senaste framstegen inom halvledarelektronik. Alla 
komponenter är av högsta möjliga kvalitet för att se till att användaren kan räkna 
med en tillförlitlig och problemfri funktion. Designen garanterar elsäkerheten 
genom användning av lättåtkomliga 1,5 V AA-batterier.  

Alpha-Stim® M utvecklades genom egen forskning hos Electromedical 
Products International, Inc. Det är en precisionsteknologi som genererar en 
modifierad fyrkantig, bipolär vågform på 0,5, 1.5 eller 100 Hz (pulser per sekund), 
vid 50 till 600 mikroampere (1 µA är en miljondels ampere), med en 50 % 
arbetscykel.  

Alpha-Stim® M är liten, kompakt och lätt. Den är avsedd att vara mångsidig. 
Den kan användas på läkarmottagning, klinik eller sjukhus för bärbara och snabba 
insatser, exempelvis vid nödfall eller militära tillämpningar, men även för egen 
behandling i hemmet enligt schema eller vid behov.  

Kontrollerna är helt digitala för att garantera precision, jämn verkan och 
tillförlitlighet och är samtidigt enkla att använda. En justerbar timer och ett 
låsningsalternativ som låser behandlingstiden, frekvens och strömstyrka säkerställer 
vågformen och doseringen av den förskrivna behandlingen  även om du är 
distraherad eller somnar. Strömstyrkan kan enkelt minskas för att säkerställa komfort 
eller ökas för att minska behandlingstiden.  

Alpha-Stim® M kan kategoriseras i två allmänna kategorier. Elektrisk 
mikroströmsbehandling eller MET (Microcurrent Electrical Therapy), är en allmän 
term som används för att beskriva ström som alstras med låg strömstyrka för att 
användas som smärtlindring och som normalt tillämpas under 2 till 5 minuter med 
hjälp av sonder eller självhäftande elektroder för längre applicering. Det skiljer sig 
från tidigare former av transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) på så sätt att MET 
använder mycket mindre ström, men applicerar strömmen i mycket längre pulser. I 
motsats till TENS-apparater som måste användas kontinuerligt eftersom de nästan 
inte erbjuder någon kvarvarande effekt, är effekterna från MET långvariga och 
kumulativa. Den andra kategorin, som använder öronclips med elektroder för att 
behandla hjärnan mot ångest, sömnlöshet, depression och/eller smärta, är känd som 
kraniell elektrostimulering eller CES (Cranial Electrotherapy Stimulation). 

En viktig funktion i Alpha-Stim® M utgörs av den elektroniska kretsen som 
arbetar för att bibehålla ett nästan konstant strömflöde till elektroderna och 
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minimerar effekterna av variationer i elektrodresistansen. Alpha-Stim® M utför 
kontinuerligt självdiagnostik för att säkerställa att kretsens alla funktioner alltid 
fungerar och elektroderna har ordentlig kontakt med huden. Ergonomiska och 
användarvänliga funktioner (såsom Smartsond lås, automatiska avstängningstimers 
och larm som varnar dig om en elektrod ramlar av) gör Alpha-Stim® M pålitligt, 
enkelt, snabbt och roligt att använda.  

Alpha-Stim® M har utvecklats av neurobiologen Dr Daniel L. Kirsch och 
ingenjören Raymond Chan. Dr Kirsch har varit en ledande pionjär inom 
elektromedicin sedan 1972. Han examinerades i smärtlindring av American Academy 
of Pain Management i 1990 och belönades med utmärkelsen "Richard S. Weiner Pain 
Educator of the Year Award" av AAPM år 2008. Han blev styrelseledamot i American 
Institute of Stress 1997. Han är också ledamot av Inter-Pain, organisationen för 
smärtläkare i Tyskland och Schweiz. Han är vetenskaplig redaktör för den 
elektromedicinska sektionen  i tidskriften, Practical Pain Management och 
rådgivande redaktör (Consulting Editor) för Journal of Neurotherapy. Dr Kirsch har 
varit klinisk chef för Center for Pain and Stress-Related Disorders vid Columbia-
Presbyterian Medical Center i New York City och Sports Medicine Group i Santa 
Monica, Kalifornien. Han har skrivit böcker och artiklar och föreläser ofta inför läkare 
och psykologer över hela världen om smärta och stresshantering och är en 
expertrådgivare i forskning och praktik åt Veterans Affairs Medical Centers och USA-
armén.  
 

 
 
Tillämpningen av elektromedicinska strömmar är inte något nytt koncept. 
Redan under Antiken erkände man det terapeutiska värdet av naturligt 
förekommande elektriska fenomen, långt innan William Gilbert definierade 
elektricitet år 1600. Både Aristoteles och Platon hänvisade till darrockan som 
föreskrevs i 46 AD av läkaren Scribonius Largus för lindring av olika medicinska 
tillstånd från huvudvärk till gikt (huvud till fot). På 1800-talet  rapporterade 
tandläkarna om smärtlindring med tidiga och ganska primitiva 
elektromedicinska apparater.  

I slutet av 1800-talet användes elektriska apparater i stor utsträckning för 
att hantera smärta och man hävdade att man kunde bota en mängd olika 
medicinska åkommor. De överdrivna påståendena kring tidig elektrisk teknik 
som dessutom underblåstes av det politiska inflytande som farmaceutiska 
lobbygrupper hade på den tiden ledde till att denna form av terapi fick dåligt 
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rykte i den medicinska professionen i början av 1900-talet. Som en följd slutade 
de medicinska universiteten med att undervisa i elektroterapi. Biofysik 
eliminerades praktiskt taget från medicinsk praxis och hamnade inom kemin 
som den rådande vetenskapen och med det försvann ansvarsbördan av att 
kunna bota alla sjukdomar. Idag på 2000-talet, står det klart att kemin är den 
enda terapeutiska modellen inom medicin som inte har levt upp till sitt löfte, 
vilket gör att den moderna medicinen nu omprövar biofysikens möjligheter.  

Experiment med lågintensitets elektrisk stimulering av hjärnan 
rapporterades först av Dr Leduc och Dr Rouxeau av Frankrike i 1902. I början 
kallades denna metod electrosleep eftersom man trodde att den skulle kunna 
inducera sömn. Forskning om vad som nu går under namnet kraniell 
elektrostimulering (CES) för behandling av ångest, sömnlöshet, depression och 
smärta började i Ryssland under 1950-talet och kom till USA på 1960-talet. 

År 1965 publicerade Dr Ronald Melzack från Canada och Dr Patrick Wall 
från Storbritannien en artikel som förklarar en ny omfattande teori om hur 
smärta bearbetas av nervsystemet.  Deras Gate Control-teori förklarade också 
hur elektrisk stimulering kan påverka smärtbanornas fysiologi. År 1967 
implanterades elektriska apparater med hjälp av kirurgi för att lindra svåra 
smärtor i ländryggen. Apparater med elektrisk ytstimulering användes för att 
testa personens respons som ett sätt att screena kandidater för kirurgi och för 
att bestämma den bästa elektrodplaceringen för implantatet. Man upptäckte 
snart att elektromedicinsk behandling genom huden (transkutant) var lika 
effektiv, och räckte i sig som smärtlindring och därmed behövdes ingen 
operation. Sedan dess har dessa anordningar, kända som transkutana elektriska 
nervstimulatorer (TENS-apparater), blivit allmänt accepterade av sjukvården 
som ett sätt att lindra många former av smärta. TENS-tekniken bygger på 
konceptet att använda el som en starkare signal. Att upprepade gånger knacka 
på ett smärtande område med ett trubbigt föremål, t.ex. en penna eller en sked 
kan åstadkomma en liknande effekt. Det är därför TENS även kallas 
biverkningsfri bedövning. Det finns praktiskt taget ingen kvarvarande effekt med 
TENS och de personer som använder det utvecklar en tolerans mot 
elektroterapi.  

 
Allt liv har en elektrokemisk natur. Det finns stora elektriska fält som 

påverkar, i hela universum och även i kroppen. Det har t.ex. länge varit känt att 
nervsystemet fungerar tack vare såväl elektrokemiska som rent elektriska 
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signaler. I själva verket hålls alla molekyler samman av elektriska bindningar på 
atomär nivå. Grundläggande forskning på egenskaper av de bioelektriska 
styrsystemen hos människor och djur ledde medicinska forskare som Dr Robert 
O. Becker från USA1 och Dr. Björn Nordenström från Sverige2 (som varit 
ordförande i Nobelförsamlingen) till att lägga fram helt nya teorier inom 
fysiologi baserade på våra senaste rön om biofysik.  

Alpha-Stim®-teknologin använder sig av dessa teorier och har visat sig vara 
mer effektiva än de flesta andra behandlingar för de tillstånd som den 
behandlar. Det är ett livskraftigt alternativ till traditionell TENS, samt ett 
alternativ eller kompletterande behandling till farmakologisk behandling, 
kirurgi och övriga insatser. Originalmodellen, Alpha-Stim® Model 2000 vägde 
18 kg och kostade $5850 när den först introducerades i 1981. Alpha-Stim® M 
mikroströmstimulator använder sig av den mest avancerade teknologin som 
finns idag. Det är nu möjligt att, i de flesta fall, lindra ångest, sömnlöshet, 
depression och värk med mycket mindre ström än som användes i tidigare 
tekniker och uppleva långsiktig och kumulativ lindring med så lite som några få 
minuters behandling varannan dag. När den används på rätt sätt, är vi 
övertygade om att din nya  Alpha-Stim® M kommer att förbättra din livskvalitet.  

 

                                                 
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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Rengöring av huden  
Rengör huden runt behandlingsområdet innan du fäster elektroderna. Använd mild tvål 
och vatten, spritservetter eller antibakteriella våtservetter och låt huden torka. Områden 
där hudoljor eller smuts har samlats eller där kosmetika eller hårspray har använts måste 
rengöras noggrant för att säkerställa bra ledningsförmåga. Kontrollera hudens kondition 
före och efter behandling. Hudirritation kan utvecklas hos personer med ljus hy. Om 
brännskador konstateras efter behandling, sluta använda enheten och applicera en 
lämplig hudkräm. Variera placeringen av elektroderna för att minska hudirritationen. 

  
Utvärdera din smärta  
Utvärdera din smärta före och då och då under, och efter varje behandling. Din läkare kan 
ge dig riktlinjer som kan hjälpa dig att göra en snabb och enkel bedömning. Det kan 
betyda att du helt enkelt flyttar dig till en position som gör att du att är mer medveten 
om din smärta, och sedan noterar du graden av smärta som du upplever på en skala från 
0 (ingen smärta) till 10 (max smärta), i början och slutet av varje behandling. Om man 
flyttar den berörda kroppsdelen enligt dess rörelsemönster och observerar det ökade 
rörelseomfånget samt den minskade smärtan efter behandlingen får man en bra indikator 
på förloppet. Eftersom Alpha-Stim® verkar snabbt för de flesta människor är det bra att 
använda dessa referensparametrar för att bedöma effektiviteten under en enda 
behandlingssession. Om man upprätthåller en tabell för varje dag (eller till och med så 
ofta som varje timme) med ändringarna avseende dina värkande ställen och nivåer på en 
skala 0-10 hjälper detta dig att hålla reda på framstegen och kan vara till hjälp när man 
ska bestämma vilka områden som är bästa att behandla. För att hjälpa dig att förstå detta 
system följer här nedan en beskrivning av smärtnivåer (använd udda nummer för 
mellanvärden, t.ex. så skulle nivå 1 ange en mycket svag smärta som inte stör dina dagliga 
aktiviteter):  
 
Smärtnivå    Beskrivning  
  0 Ingen smärta. 

 2 Lindrig smärta, endast medveten om smärta när man fokuserar på 
den. Upplevs som molande och irriterande, men stör inte dina 
dagliga aktiviteter  (ADL) särskilt mycket. 

 4 Uthärdlig smärta, kan ignoreras någorlunda. 
 6  Besvärande smärta, stör allmän daglig livsföring betydande.   
 8 Svår smärta, kan inte koncentrera sig eller göra något annat än enkla 

uppgifter. 
 10 Handikappande smärta, omöjligt att leva allmän daglig livsföring.  
 
Det kan också vara bra att föra dagbok över Alpha-Stim® behandlingstider, längd på varje 
behandling, frekvens (Hz) och ströminställningar (µA) tillsammans med elektrodställen 
som du använder. 
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Eftersom Alpha-Stim® M använder en sådan låg strömeffekt, är det många som 
inte märker något alls, även vid maximal strömstyrka. Var inte orolig om du inte 
kan känna strömmen, detta är helt normalt och din varseblivning av strömmen 
kommer inte att påverka resultatet. Alpha-Stim® M fungerar, förutom när 
symbolen  testkrets visas med siffran 1 eller 2 för att ange kanalen som du 
använder eller om batteriindikatorn är nere på den sista stapeln. Vissa personer 
uppnår endast maximal lindring när de använder Alpha-Stim® M i flera timmar 
varje dag eller till och med hela tiden. Även om det sällan är nödvändigt är det 
inte heller skadligt - så använd Alpha-Stim® M tryggt förvissad om att du har 
ett säkert och effektivt verktyg och LÅT INGET STOPPA DIG™ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snabbguide  
 

Läs följande instruktioner noggrant. Sedan, efter du har 
använt Alpha-Stim® M en gång, trycker du enkelt på 
startknappen, placerar elektroderna på öronclipsen på 
lämplig(a) plats(er) och justerar strömmen till en behaglig 
nivå. Tids- och frekvensparametrarna ställs som standard 
in på de föregående inställningarna tills de ändras. Svårare 
än så är det inte! Justera, vid behov, strömstyrkan uppåt 
eller nedåt till en behaglig nivå när helst under 
behandlingen. 
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1. Anslut de dubbla kontakterna på kabeländen till Kanal 1- eller Kanal 2-

kontakterna och sätt in kontakterna i Smart-sonder. Bild 1. 
 
2. Applicera probelektroddynor (PEPS™) 

på sonder genom att placera ren 
sondspets i PEP™ i PEP™-behållaren. 
PEP™-behållaren öppnas med etiketten 
nedåt. Bild 2.  

 

 
 

  
3. Tryck på startknappen.  
 
4. Ställ in frekvensen till 0,5 Hz eller önskad inställning. För problem med 

leder (t.ex., axlar, armbågar, handleder, fingrar, höfter, knän, fotleder, tår) 
använd 100 Hz i 10-20 sekunder direkt följt av 0,5 Hz. Prova med 1,5 Hz 
om 0,5 Hz inte är effektiv.  

 
5. Ställ in timern på sondinställning. 

 
6. Ställ in strömstyrkan på kanalen som används till 6 (600 µA). Minska 

omedelbart om det känns obehagligt. När enheten används på eller nära 
huvudet, ska du omedelbart minska strömmen om du upplever yrsel eller 

Bild 1 

Bild 2 
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illamående. Detta kan ske initialt eller efter flera minuters behandling. En 
minskning av strömstyrkan kommer omedelbart att lindra dessa 
obehagliga känslor. 

 
7. Fukta PEPS™ ordentligt med flera droppar av Alpha Conducting 

Solution™ (ACS). Upprepa efter behov under hela behandlingen. Bild 3.  
 
8. Notera smärtnivån för alla områden som 

behandlas och eventuella 
rörelsebegränsningar i leder före, under 
och efter avslutad behandling. Det kan 
också vara bra att föra dagbok över 
smärtnivåer, där 0 = ingen smärta och 10 = 
värsta smärta som upplevts på 
behandlingsstället, tillsammans med 
behandlingstider, längd på varje 
behandling, frekvens- och strömnivåerna 
som användes, samt de mest effektiva 
elektrodställena.  

 
9. Applicera Smart-sonder på ren 

och torr hud. Cykeln startar med 2 
pip-signaler vid hudkontaktoch 
avslutas med en enda pipsignal. 
Håll sonderna ordentligt mot 
huden under hela 10-sekunders 
cykeln innan du flyttar dem till 
nästa behandlingsställe. Lyft 
sonden från huden och sätt 
tillbaka den för att upprepa 
behandlingen på samma ställe.    
Se Behandlingsstrategier för 
Smart-sonder för vägledning om 
placering av sonderna. Bild 4. 

 
 

        Bild 3 

Bild 4
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10. Placera alltid Smart-sonderna så att de leder strömmen över området 
som behandlas. Två Smart-sonder måste alltid användas tillsammans för 
att sluta den elektriska kretsen. Bild 5.  

 

 
 

Bild 5 
 
11. Fortsätt behandlingen tills smärtan är helt borta eller maximal lindring har 

uppnåtts. Vanligtvis förbättras rörselseförmågan i de behandlade 
områdena. Ibland kan behandlade delar av kroppen kännas stela eller 
strama efter att smärtan har försvunnit. Detta kommer att avta med tiden.  

 
12. Stäng av strömmen.  

 
13. Kassera PEPS™.  

 
14. Avsluta kraniell elektroterapistimulering (se anvisningarna på se 24). 

 
15. Upprepa vid behov. Resultaten blir normalt bättre och bättre och håller 

längre med ytterligare behandlingar. 
 

16. Förvara Alpha-Stim® M utom räckhåll för barn.  
 
 

 



 18

 
 

 
 
1. Behandla först utanför själva behandlingsområdet (t.ex., hela benet när man 

har ont i knäet) på minst 2 olika ställen där man leder strömmen mellan 
sonderna genom behandlingsområdet. Bild 6,1.  

 
2. Behandla närmare, runt och genom det område som ska behandlas i ca 1 

minut medan man tillämpar de smarta sonderna vid ca 6 olika infallsvinklar 
med sonderna hela tiden placerade på motsatta sidor av kroppen (t.ex., fram 
till bak eller sida till sida). Bild 6,2. 

 
3. Behandla samma kroppsdel på den motsatta sidan av kroppen på åtminstone 

2 ställen (som t.ex. det andra knäet, den andra handleden, andra sidan på 
ryggen, etc). Bild 6,3. 

 
4. Förbinda de båda sidorna genom att placera en sond under 

behandlingsområdet och den andra på samma ställe på den motsatta sidan av 
kroppen på några ställen. Följ exempelvis ”en linje” under och runt varje knä 
och placera sonderna vid olika intervall längs linjen. Bild 6.4. Vid ryggvärk kan 
du placera sonderna på minst 3 olika platser på båda sidor av kroppen på den 
nivå som behandlas samt något över och något under den nivå. Detta leder 
strömmen genom nerverna och ryggmärgen. Bild 7.  

 
5. Upprepa vid behov, medan du varierar Smart Probe-positionerna medan du 

alltid leder strömmen mellan sonderna genom det område som behandlas.  
 
6. Fortsätt behandlingen tills smärtan är helt borta eller maximal lindring har 

uppnåtts.  
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Bild 6,1 Bild 6,2 

Bild 6,3 Bild 6,4 
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Bild 7 

1 2

3 4
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1. För behandling av eventuella problem i nacke och armar  (t.ex., fingrar, 
hand, handled, armbåge, axlar) kan du koppla ihop de två sidorna genom 
att placera en Smart-sond på en fingertopp och den andra Smart-sonden 
på samma ställe på motsvarande fingertopp på andra handen i 10-20 
sekunder (dvs. fingerspets till fingerspets på andra handen, därefter 
pekfinger osv. för alla 5 fingrar). Bild 8. Samma strategi kan tillämpas på 
tårna för att behandla eventuella problem i benen, såsom tår, fötter, 
anklar och knän, dock inte höfter. Höftvärk kräver en lokal 
sondbehandling enligt beskrivning i strategin A. 

 
2. Upprepa vid behov medan du varierar sondpositionerna men led alltid 

strömmen genom det område som behandlas genom att placera 
sonderna förbi detta område i en riktning bort från ryggraden. 

 
3. Fortsätt behandlingen tills smärtan är helt borta eller maximal lindring har 

uppnåtts. 
 

 
 

 
 
 

Bild 8
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1. Anslut de dubbla kontakterna på kabeländen till Kanal 1 och/eller Kanal 

2 och sätt in pluggarna i AS-Trodes™. Bild 1. 
 
2. Tryck på startknappen.  
 
3. Stäng, vid behov, av ljudet med tangentsekvensen: Lås-Timer-Lås. För att 

sätta på varningsljudet igen trycker du in samma tangentsekvens.  
   
4. Ställ in frekvensen på 0,5 Hz eller önskad inställning. 
 
5. Ställ in timern till 10, 20, 40, 60 minuter eller kontinuerligt. Detta beror 

på hur lång tid du behöver för att effektivt kunna hantera din smärta. 
Orsaken till och svårighetsgraden av smärtan, ditt allmäna hälsotillstånd, 
och all pågående fysisk eller psykisk stress som kan läggas till ditt 
tillstånd är några av de faktorer som avgör längden på behandlingen. 
Standardbehandlingstid är 20 minuter till 1 timme beroende per AS-
Trode™-placering. Ytterligare behandling är vanligtvis inte nödvändig. 
Alpha-Stim® M kan användas kontinuerligt, hela dagen, i månader eller 
till och med år i allvarliga fall, men sådan användning är sällan 
nödvändigt. 

 
6. Ställ in strömstyrkan på kanalen (kanalerna) som används på önskad 

inställning. Använd 6 (600 µA) för maximal smärtlindring, minska 
omedelbart om det känns obehagligt. Använd 1 (100 µA) när du 
använder AS-Trodes™ i över 1 timme. Öka vid behov för att uppnå 
lindring, men minska strömmen till lägsta möjliga effektiva nivå (men inte 
mindre än 100 µA) när enheten används under långa perioder. Detta har 
visat sig ge bättre resultat än när man bibehåller max strömstyrka. 

 
7. Tryck två gånger på låsknappen för att låsa inställningarna vid behov. 

Tryck åter två gånger på låsknappen för att låsa upp och ändra 
inställningen vid behov. 
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8. Notera smärtnivån för alla områden som behandlas och eventuella 
rörelsebegränsningar i leder före, under och efter avslutad behandling. 
Det kan också vara bra att föra dagbok över smärtnivåer, där 0 = ingen 
smärta och 10 = värsta smärta som upplevts på behandlingsstället, 
tillsammans med behandlingstider, längd på varje behandling, frekvens- 
och strömnivåerna som användes, samt de mest effektiva elektrodställena 
för AS-Trode™.  

  
9. Ta bort skyddsfilmen från de självhäftande AS-Trodes™-elektroderna. 

Spara förpackningen för förvaring av AS-Trodes™-elektroderna efter 
användningen. Bild 9. Om häftmedlet torkar ut och elektroderna inte 
fäster ordentligt, kan du fukta dem med några droppar  Alpha 
Conducting Solution™ (ACS) och gnugga försiktigt med fingret över 
elektroden för att sprida lösningen i elektrodgelen. Var försiktig så att 
inte för mycket ACS™ mättar AS-Trodes™-elektroderna vilket minskar 
vidhäftningsförmågan på huden.  

 

 
 

Bild 9 
 

10. Applicera AS-Trodes™-elektroderna på ren och torr hud. Placera AS-
Trodes™-elektroderna för att kunna leda strömmen mellan dem genom 
området som ska behandlas. Två AS-Trodes™-elektroder ska alltid 
användas i par för att sluta den elektriska kretsen. Bild 10. 

 
11. Flytta runt AS-Trodes™-elektroderna vid behov för att uppnå bästa 

resultat. 
 



 24

12. Fortsätt behandlingen tills smärtan är helt borta eller maximal lindring har 
uppnåtts. Vanligtvis förbättras rörselseförmågan i de behandlade 
områdena. Ibland kan vissa områden 
på kroppen kännas stela eller hårda 
när smärtan lindrats, men det går över 
efter en kort tid. 

 
13. Lägg tillbaka AS-Trodes™-

elektroderna i påsen och förslut påsen 
väl. Kassera och byt ut elektroderna 
när limmet har lossnat eller slitits bort 
från det strömförande underlaget. 
Använd endast silverlektroder från 
märket EPI AS-Trode™ som finns hos din auktoriserade Alpha-Stim®-
återförsäljare. Många elektroder har en betydligt sämre strömförande 
förmåga och kan inte låta Alpha-Stim®-strömmen penetrera hudens 
elektriska motstånd.  

 
14. Avsluta kraniell elektroterapistimulering (se anvisningarna på följande 

sida). 
 
15. Upprepa vid behov. Resultaten blir normalt bättre och bättre och håller 

längre med ytterligare behandlingar. 
 
16. Förvara Alpha-Stim® M utom räckhåll för barn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10 
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1. Rengör örsnibbar med mild tvål och vatten, spritservetter eller 

antibakteriella våtservetter och låt huden torka. Områden där hudoljor 
eller smuts har samlats, eller där kosmetika eller hårspray har använts 
måste rengöras noggrant för att säkerställa bra ledningsförmåga. 
Kontrollera hudens kondition före och efter behandling. Hudirritation kan 
utvecklas hos personer med ljus hy. Om brännskador konstateras efter 
behandling, sluta använda enheten och applicera en lämplig hudkräm. Att 
använda olika ställen för öronclips på örsnibben kan minska 
hudirritationen. 

2. Anslut de dubbla kontakterna på kabeländen på öronclipsen till kontakten 
på kanal 1 eller kanal 2.  

3. Ta bort och kassera de gamla öronclips elektroddynorna (EEPS) i fall 
det finns sådana. Ta bort gamla limrester, rengör och torka öronclipsen 
och fäst 4 nya EEPS. Observera att EEP-behållaren öppnas med etiketten 
nedåt. 

4. Fukta 4 nya öronclipselektroddynorna (EEPS) ordentligt med flera 
droppar Alpha Conducting Solution™ (ACS) på öronclips-elektroderna. 

5. Tryck på startknappen.  
6. Stäng av ljudet, vid behov, med tangentsekvensen: Lås-Timer-Lås. Sätt 

på ljudet igen genom att trycka in samma tangentsekvens igen.  
7. Ställ in frekvensen till 0,5 Hz eller önskad inställning. Försök endast med 

1,5 eller 100 Hz om 0,5 Hz inte är effektivt efter 2-3 veckor.  
8. Ställa in Timer. 20 minuter räcker normalt om strömstyrkan ställs in på 

minst 250 µA. 40 minuter till 1 timme rekommenderas om strömstyrkan 
är på eller under 200 µA.  

 



 26

9. Tryck ihop öronclipsen och sätt fast 
en på varje örsnibb. Bild 11. 

10. Strömstyrkan ställs in på standard 1 
(100 µA) när Alpha-Stim® M slås på. 
Öka strömstyrkan långsamt (6 är 
högsta inställningen) tills man 
upplever en liten svindelkänsla 
(yrselkänsla, som liknar känslan av att 
gunga på en båt) och minska sedan 
omedelbart tills yrseln försvinner. 
Minska även omedelbart om den 
bultande känslan som man känner på örsnibbarna är obehaglig. Personer 
som brukar uppleva yrhet som t.ex. åksjuka, ska behandlas med en 
subsensorisk strömstyrka på 1 (100 pA) i en timme eller mer för att 
förhindra kvarvarande yrhetskänsla efter behandlingen. Den uthärdliga 
strömstyrkan bestäms av den subjektiva känslan av svindel som bör avta 
omedelbart efter minskning av strömstyrkan. Strömstyrkan ska alltid 
minskas till strax under den nivå som orsakar svindel. 

11. Tryck på Lås två gånger för att låsa inställningarna om så önskas. Tryck på 
Lås två gånger igen för att låsa upp och ändra inställningarna vid behov. 

12. Försök att koppla av under behandlingen. Det bästa är att sitta still eller 
ligga ner men det är också möjligt att läsa, arbeta vid ett skrivbord eller 
titta på TV under behandlingen. Försök inte att köra bil eller använda 
farliga verktyg eller maskiner under behandlingen.  

13. Strömmen stängs automatiskt av när den tidsinställda cykeln har 
slutförts.  

14. Slutför alltid en CES-behandling. Om man när den tidsinställda 
behandlingen är slut fortfarande upplever en ”tung” känsla, kan man 
återuppta behandlingen i minst 2 minuter tills den tunga känslan 
försvinner och en lätt känsla börjar infinna sig. Om man inte gör detta kan 
det leda till en känsla av desorientation som kan hålla i sig i timmar eller 
till och med dagar. Vissa personer gynnas mest av flera timmars 
behandling i en given behandlingskur.  

Bild 11 
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15. Ta bort och kassera EEPS. Rengör och torka  öronclipsen och byt ut 4 
EEPS för nästa behandlingssession, om så önskas. EEP behållaren öppnas 
med etiketten nedåt.   

16. Förvara Alpha-Stim® M utom räckhåll för barn.  
17. CES kan användas så ofta som det behövs men för de flesta personer 

fungerar det bäst att behandla mellan en gång om dagen och två gånger 
i veckan. Akuta tillstånd, som t.ex. panikattacker, kan behandlas flera 
gånger per dag vid behov. Resultaten blir normalt bättre och bättre och 
håller längre med ytterligare behandlingar.  

 

 
 
Trots att Alpha-Stim® M är synnerligen effektiv för 9 av 10 personer, när den 
används på rätt sätt, fungerar den inte för alla. Om du inte uppnår märkbar 
smärtlindring efter att ha försökt på flera olika ställen med Smart-sonden, kan 
du överväga att behandla det primära smärtområdet med en lägre strömstyrka 
på 1-2 (100 till 200 µA) med AS-Trode™-elektroder i 60 minuter eller längre. Du 
kan använda den hela dagen, vid behov. 1,5 Hz kan ge bättre resultat hos vissa 
personer om 0,5 Hz inte fungerar men detta är ovanligt. Det kan också vara 
nödvändigt att behandla alla smärtområden på kroppen för att få resultat. Om 
Alpha-Stim® M inte fungerar som den ska du kontakta din läkare, din 
auktoriserade Alpha-Stim®-återförsäljare på ort eller EPI för teknisk support.  

Såväl smärtlindring som ångestlindring upplevs vanligtvis under en enda 
behandling, men kan även upplevas flera timmar efter behandlingen.  

Problem med sömnlöshet blir oftast bättre redan efter den första 
behandlingen, men det kan ta 3 veckor innan man märker en förbättring. 
Sömnsvårigheterna lindras genom den avslappnande effekten och de flesta 
personer använder enheten vid sängdags och när de vaknar på natten. Vissa 
personer tycker emellertid att de måste köra sin 20-60-minutersbehandling 
med Alpha-Stim® CES minst 3 timmar innan de går och lägger sig eftersom den 
ökade alertheten efter en CES-behandling kan störa sömnen. Det kan också 
användas på morgonen för att främja en bättre sömn på natten. 

Vid depression tar det normalt 3 veckor eller längre med daglig behandling 
innan man märker en betydande förbättring, men det kan ta betydligt längre 



 28

tid. När tillståndet är under kontroll, räcker det normalt att använda Alpha-
Stim® 2-3 gånger i veckan eller mindre för att bibehålla goda resultat.  

Alpha-Stim® kan användas som ett komplement till medicinering, 
psykoterapi eller andra behandlingar. Vissa läkemedel kan behöva minskas 
under övervakning av en läkare eftersom CES kan öka effekten av föreskrivna 
mediciner. Medicinering ska övervakas under CES-användning. 

Efter behandlingen finns det oftast inga fysiska begränsningar utan de 
flesta användarna kan återuppta sina normala aktiviteter på en gång. Vissa 
användare kan uppleva en euforisk känsla, eller en avslappning som tillfälligt 
kan påverka deras psykiska och/eller fysiska förmåga att utföra potentiellt 
farliga uppgifter, som att använda ett motorfordon eller tunga maskiner under 
upp till flera timmar efter behandlingen.  

För närvarande finns det över 150 studier om hur man använder kraniell 
elektroterapi stimulering i människor och mer än 30 djurstudier. Det har inte 
rapporterats några signifikanta bestående biverkningar. Enstaka fall av 
huvudvärk, obehag eller hudirritation under elektroderna eller omtöckning kan 
förekomma. Om man upplever en tung känsla ska behandlingen fortsättas i 
minst 2 minuter efter att den ger vika för en lätt känsla. Vissa personer kommer 
att se ett blinkande ljusfenomen på grund av stimulering av synnerven under 
behandlingen när de behandlas på huvudet. Vissa kan uppleva den metalliska 
smaken av tandfyllningar som kan pågå en stund efter behandlingen. Dessa 
reaktioner är alla lindriga och övergående.  
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EPI är ISO-certifierad 
Electromedical Products International, Inc. är en certifierad etablering enligt 
International Standards Organization (ISO). ISO är en internationell organisation 
som arbetar tillsammans med cirka 140 länder och FN för att upprätthålla normer 
för alla tekniska tillämpningar för den globala industrin. Krav på 
medicinteknikindustrin avseende utformning av kontroller, riskhantering, 
miljökontroller, särskilda processer (t.ex. validering av programvara), spårbarhet, 
registering och regleringsåtgärder som t.ex. kontroll.  
 
Elektromagnetiska störningar 
Denna utrustning har genomgått oberoende tester  av utomstående byråer och 
befunnits uppfylla gränsvärdena av Comité International Spécial des Perturbations 
Radioélectriques (CISPR). Dessa gränsvärden har satts för att ge rimligt skydd mot 
skadliga störningar i en bostads- eller vårdmiljö. Det är dock fortfarande möjligt att 
störningar kan inträffa i en viss miljö. I fall det uppstår störningar ska du öka 
avståndet mellan denna enhet och den utrustning som stör. Rådgör med 
Electromedical Products International, Inc. om problemet kvarstår.  
 
Förklaring om CE-överensstämmelse för Europa: 
Alpha-Stim® M är en medicinsk enhet av klass IIa, typ BF. Den har genomgått 
oberoende tester genomförda av utomstående organisationer för att tillhandahålla 
försäkran om överensstämmelse med tillämpbara standarder för säkerhet avseende 
medicinsk utrustning och elektromagnetisk överensstämmelse.  
 
Varningsmeddelande för USA 
Enligt de federala lagarna i USA får denna utrustning endast säljas av eller på order 
av legitimerad läkare. Utanför USA är produkten tillgänglig i hela världen utan 
ordination, men vi rekommenderar samråd med behörig läkare.  
 
Indikationer 
Alpha-Stim® M är en effektiv behandling av ångest, sömnlöshet, depression och 
smärta genom användning av öronclips med elektroder, sonder och AS-Trode™-
elektroder. Den kan även användas för behandling av akut, kronisk och 
posttraumatisk smärta eller för kortvarig dämpning av symptom som är associerade 
med dessa tillstånd. I många fall, är det den enda behandlingsmetoden som behövs. 
Effektiva resultat avseende smärtlindring har uppnåtts under och/eller efter 
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stimulering av drabbade kroppsdelar, angränsande områden och områden längre 
bort från smärtområden. Som vid alla terapier svarar inte alla persponer på Alpha-
Stim® M. Graden av effektivitet varierar beroende på vilken typ av problem som 
behandlas, personens allmänna hälsotillstånd och vald behandlingsmetod. Så 
mycket som en månad av inledande behandling kan krävas för att kunna se 
betydande lindring av symtom. 
 
Kontraindikationer 
Alpha-Stim® M kan påverka driften av implanterade pacemakers av stimuleringstyp 
och implanterade defibrillatorer. Stimulera inte direkt på ögonen, eller applicera 
sonderna på karotissinus (på halsen nära struphuvudet).  
 
Försiktighetsåtgärder 
Endast för utvärtes bruk. Låt inte barn använda eller hantera denna enhet utan en 
vuxens tillsyn. Handha inga farliga maskiner eller fordon under behandlingen, och i 
vissa fall under flera timmar efter behandlingen i fall användaren upplever djup 
avslappning. Försiktighet rekommenderas i fall där andra former av smärtlindring 
(bedövning) inte skulle användas, till exempel för att behålla de positiva aspekterna 
av smärtan för diagnos eller i fall där människor kan överanstränga områden där 
smärtlindring har tillämpats. Säkerheten med elektrostimulering under graviditet har 
inte fastställts. Det har förekommit rapporter om sänkt blodtryck hos hypertoniker i 
samband med CES. Blodtrycket bör kontrolleras hos personer som tar mediciner mot 
högt blodtryck och läkemedelsdosen bör sänkas av den förskrivande läkaren vid 
behov.  
 
Biverkningar 
Biverkningar är oftast milda och övergående. Biverkningar från uppgifter om cirka 
8792 patienter som deltog i 144 kontrollerade studier, öppna kliniska prövningar, 
och okontrollerade tillstånd och från läkarundersökningar och som anses ha rimligt 
samband med användning av CES är yrsel (6 fall, 0,07%), hudirritation /brännskador 
från elektroder (6 fall, 0,07%) och huvudvärk (9 fall, 0,10%). Långvarig CES-
behandling vid strömstyrkor som är högre än nödvändigt kan orsaka yrsel eller 
illamående som kan pågå i timmar till dagar. Behandlingar omedelbart före 
sängdags kan orsaka sömnsvårigheter på grund av ökad vakenhet. Paradoxala 
reaktioner såsom excitationstillstånd, ökad ångest och sömnstörningar kan 
förekomma, men är sällsynta.        

Om Alpha-Stim® M inte börjar lindra din ångest, sömnlöshet, värk eller 
depression inom en månad ska du kontakta din läkare, auktoriserad Alpha-Stim®-
återförsäljare eller EPI. 
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Elektriska specifikationer  
batterier 2 AA 1,5 V (ingår). Byt ut mot engångsbatterier. Använd inte 

laddningsbara batterier. Kassera batterierna på ett säkert sätt i 
enlighet med lokala regler och förordningar.  

Timer 10 sekunders Smart Probe som aktiveras av hudkontakt, 10, 20, 40, 
60 minuters nedräkningstimers och timern som kontinuerligt visar 
förfluten tid. 

Strömstyrka 0 till 600 mikroampere (µA) justerbara i 50 µA steg. 
Frekvens  0,5, 1,5 eller 100 Hz (pulser per sekund) i kombination med en 

konstant 0,4 Hz. Den genomsnittliga pulsrepetitionshastigheten är 
0,8 Hz vid den mest använda inställningen på 0,5 Hz. 

Pulsbredder Varierande mellan 0,25, 0,5, 0,75 och 1 sekund vid 0,5 Hz.  
Laddning per puls Vid 600 µA och 0,5 Hz varierar laddningen per puls mellan 150, 300, 

450 och 600 mikrocoulomb (µC). Var 10 sekunder är den totala 
laddningen 1,5 millicoulomb (mC) i vardera riktningen. 

Vågform  Impedansintervallet inom vilket vågformsparametrama förbli giltiga 
är från 100 Ω till 10 k Ω. Vågformen består av bipolära, 
asymmetriska, rektangulära vågor vid en 50 % arbetscykel som 
upprepas regelbundet. Vid 0,5 Hz upprepas den med 10 sekunders 
intervall. Vågformen är balanserad för att uppnå 0 nettoström i 
endera riktningen. 
(se grafik).  

 

Mekaniska specifikationer  
Höjd  11,0 cm 
Bredd     7,2 cm 
Djup  2,1 cm utan bälteshållare  
Vikt  152 g med batterier 
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Ta bort batterierna när Alpha-Stim® M inte ska användas under en längre tid (mer än en 
månad). Använd lådan för att förvara och transportera Alpha-Stim® M. Alpha-Stim® M 
och dess tillbehör ska förvaras i ett temperaturintervall på 0°-36° C, med en relativ 
luftfuktighet på 90 % och ett atmosfäriskt tryck mellan 912 och 1115 hPa. Rengör Alpha-
Stim® M genom att försiktigt torka av ytan med en fuktig trasa när den är smutsig. Använd 
en mild tvål och vatten vid behov. Användning av andra rengöringsmedel kan skada 
höljet. Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på enheten. 70 % isopropylalkohol kan 
användas på Samrt-sonderna och öronclipsen för att desinficera dem mellan 
behandlingarna.  
 

  
 

Problem Tänkbara lösningar 
Användaren känner inte 
någon ström. Obs: Detta 
är normalt för vissa 
personer, särskilt vid 
användning av sonderna. 

Prova att öka strömstyrkan eller fukta elektroderna med mer Alpha 
Conducting Solution™ (ACS). 

Behandlingen har ingen 
effekt. 

1. Variera placering av elektroderna.  
2. Behandla alla andra smärtområden. 
3. Prova 1,5 Hz, eller 100 Hz om 0,5 Hz inte har någon effekt.  
4. Behandla oftare eller under längre tid vid en lägre strömstyrka. 
5. Vissa personer behöver upp till 3 veckor eller längre innan 

behandlingen har någon effekt. 
6. Rådgör med dina läkare, auktoriserad  

Alpha-Stim®-återförsäljare eller EPI. 

Elektroder fastnar inte 
ordentligt. 

1. Fukta AS-Trode™-elektroderna med några droppar ACS™ och byt 
ut dem om de fortfarande inte fäster ordentligt. 

2. Applicera EEPS-elektroder på en ren och torr hudyta.
Smart-sonderna leder 
ingen ström. 

1. Använd mer ACS™.  
2. Prova en annan ledningskabel för att avgöra om berörd kabel är 

trasig.

Symbolen  visas. 1. Se till att elektroderna sitter ordentligt på huden.  
2. Se till att alla kontakter/ingångsanslutningar sitter ordentligt. 
3. Prova att återfukta PEPES eller EEPS-elektroderna med mer ACS™. 
4. Byt batterierna om de håller på att ta slut.
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Alpha-Stim® M får inte underhållas/repareras av användaren.  
För service kontaktar du först din auktoriserade Alpha-Stim®-återförsäljare 

eller Electromedical Products International, Inc. för att be om råd eller för att få 
ett RMA-nummer. Vid behov, skickar du hela apparaten, inklusive alla tillbehör, 
förpackade i det ursprungliga emballaget, om sådant finns, till:  
 

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

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

The Netherlands 
 
Skicka den försäkrad, med förbetald porto, och bifoga en kopia av din faktura 
och en kommentar som beskriver problemet. Glöm inte att inkludera din 
returadress, inklusive land, och ditt telefonnummer, och om du har även fax och 
e-post.  
 

 
 
Electromedical Products International, Inc. (”EPI”) anser att Alpha-Stim® M 
("produkten") vanligtvis är ett effektivt sätt att dämpa ångest, sömnlöshet, 
depression och/eller smärta, men sjukvård är inte någon exakt vetenskap och 
resultaten för enskilda individer kan variera.Därför gör EPI inga 
garantiutfästelser när det gäller effektiviteten av sina produkter för en viss 
individ.  

Electromedical Products International, Inc. garanterar gentemot den 
ursprungliga köparen (och ingen annan) att varje fabriksny Alpha-Stim® M är fri 
från defekter i utförande och material vid normal användning under en period 
av 5 år från det ursprungliga inköpsdatumet, med undantag för tillbehör. 
Garantins registreringskort måste fyllas i och returneras för att validera garantin. 
Garantiregistreringen måste vara genomförd för att validera garantin.  
Garantiregistreringen kan fyllas i online genom att gå till www.alpha-
stim.com/product-registration. 
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Tillbehör liksom batterier, ledningskablar och elektroder är undantagna 
från garantin och säljs i ”befintligt skick” eftersom de lätt kan skadas före eller 
under användning.  

Under garantitiden har EPI som enda förpliktelse att efter gottfinnande 
ersätta eller reparera Alpha-Stim® M utan kostnad. För att kunna utnyttja denna 
garanti, måste köparen först kontakta EPI per telefon, post, fax eller e-post för 
att få ett RMA-nummer (returnummer). Köparen måste ha en kopia av den 
ursprungliga fakturan för att bevisa att produkten fortfarande täcks av garantin. 
Den auktoriserade returförsändelsen kan sedan skickas till EPI, säkert förpackad 
med frakt och försäkring betald. EPI ansvarar inte för skador på grund av 
felaktig förpackning eller transport. Om EPI fastställer att det föreligger en 
defekt som täcks av denna garanti, kommer den reparerade eller 
ersättningsprodukten att skickas tillbaka så snart som möjligt med förbetald 
frakt och försäkring. Om EPI fastställer efter eget gottfinnande att produkten 
inte innehåller tillverkningsfel eller materialfel, kommer EPI att returnera 
produkten och fakturera för returfrakt och försäkringsavgifter.  

Denna garanti ogiltigförklaras omedelbart om produkten har utsatts för 
våld, oavsiktlig skada, skador under transporten, försummelse, force majeur, 
skador till följd av underlåtenhet att följa bruksanvisningen eller 
modifiering/demontering av någon annan än EPI.  

Electromedical Products International, Inc. ansvarar inte för direkta, 
indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador, utebliven vinst eller medicinska 
utgifter som orsakats av något fel, defekt, felfunktion eller på annat sätt av 
produkten, oavsett i vilken form en rättslig eller skadeståndstalan kan väckas 
mot EPI (t.ex. avtal, försumlighet eller på annat sätt). Under inga omständigheter 
skall EPI:s skadeståndsansvar i samband med någon juridisk åtgärd avseende 
produkten överstiga inköpspriset för produkten. 
 

Garantiregistrering:  
www.alpha-stim.com/product-registration 
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Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 EUA 
1-800-FOR-PAIN (367-7246) Kostnadsfritt I USA 
Tel: (940) 328-0788  
Fax: (940) 328-0888 
E-post: info@epii.com 
Webb: 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 
E-Post: info@medimark-europe.com 


