
  

0 

 

 מדריך למשתמש  

LET NOTHING STOP YOU™ 

 AID סטים-אלפא
תרפיה -מכשיר אלקטרו

 באמצעות גירוי גולגולתי



  

1 

 

AID ®Stim-Alpha 
  מגרה גולגולתי משולב לביצוע אלקטרותרפיה לטיפול 

 בחרדות, נדודי שינה, דיכאון וכאב
  

  מדריך למשתמש
 .סטימולטור זה מונע בכוח סוללות בלבד. BFציוד מדגם 

. ראה את הוראות השימוש. קרא את המדריך הזה ביסודיות לפני השימוש במכשיר
 חשמל מאריכים. המוליכים לשקעי החשמל בקיר או לחוטילעולם אין לחבר את החוטים 

בין אם החוטים המוליכים מחוברים , הדבר עלול לגרום להתחשמלות חמורה או לכוויות
.הסטימולטור ובין אם לאלמכשיר

ביחס  .Underwriters Laboratories Inc® המכשיר מסווג כציוד רפואי חשמלי על ידי
          ומתאים אך ורק לסטנדרטים, סיכון מכאניים ואחריםוגורמי , אש, להתחשמלות

UL-60601-1 CAN/CSA C22.2 No. 601.1.  

 הוא מכשיר רפואי מקטגוריה   AID ®Stim-Alpha  תואמנות לנהלים אירופיים:הצהרת 
IIa  מסוג ,BFהוא נבדק עצמאית על ידי גורמים חיצוניים כדי להבטיח . 

 הישימים עבור בטיחות של ציוד רפואי ותאימות אלקטרומגנטית.שהוא תואם לתקנים 

כאשר רצונו של משתמש  להשליך את המוצר הזה, זה חייב להישלח למתקני איסוף 
נפרדים לשחזור ומחזור. על ידי הפרדת מוצר זה מאשפה ביתית מסוג אחרת, תקטן 

  ישומרו.הנפח של פסולת הנשלח למשרפות או מזבלות וכך משאבים טבעיים 

מגביל רכישה של המכשיר רק על יד, )בלבד ב"ארה(החוק הפדראלי  :ב"הערת אזהרה לשימוש בארה
אולם , ב ניתן לרכוש את המכשיר ללא מרשם רופא"מחוץ לגבולות ארה. פי מרשם רופא-לערופא או 

תגובה לטיפול-מומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום הבריאות במקרה של בעיות קשות או בעיות של אי
 .או כאשר השימוש משולב עם  תרופות או עם התערבות רפאוי אחרת

 
הנו  Stim-Electromedical Products International, Inc, USA. Alpha®שייכות לחב'  9201זכויות יוצרים © 

של ארה"ב וכן קיימות בקשות תלויות ועומדות 8,457,765, 8,612,008סימן מסחרי רשום. מיוצר תחת פטנטים מס' 
לפטנט בשאר העולם. 
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אחת  ערכה מגיע שלם ומוכן לשימוש וכולל )500(חלק מס'  AID ®Stim-Alphaמכשיר 
ל "מ 15מיכל אחד של , )501(חלק מס'  של אלקטרודות הנצמדות לאוזניים בעזרת אטבים

ניתן להזמין מיכלי , ACSחלק מס' ( ™Alpha Conducting Solution תמיסה מוליכה
חלק מס' האוזניים (-פדים לאלקטרודות אטבי 256 ),ACSRחלק מס'  ל"מ 250מילוי של 

EEP( , מארז אחסון ושתי סוללות , שרוך קשירה, למשתמש מאוירמדריךAAA . הערכה
. החדש שלך  AID  ®Stim-Alphaכוללת את כל הדרוש כדי להתחיל להשתמש במכשיר

לאלקטרודות , ואת פדים  ™Alpha-Conducting Solution החלף את תמיסת ההולכה
לקבלת ביצועים .Stim-Alpha®מורשים של אך ורק במוצרים  )EEPS( האוזניים-אטבי

 מיטביים, אנו .ממליצים על שימוש בסוללות ליתיום
  

  כוללים: AID ®Stim-Alphaמאפייני ערכת 
 

  מהימנות.עקביות ו, דיוק לשםמלאה  דיגיטליתבקרה  .1
  .אלקטרודות הנצמדות באמצעות אטבים לאוזניים .2
  .כפתור כלשהוהנדלקת כשלוחצים על  מאחור התאור .3
  כאשר האלקטרודות מצויות במגע עם העור. החשמלי מעגל השל  ותרציפ ותבדיק .4
 .Hz 0.5-התדר נקבע מראש ל .5
 עד הכיבוי האוטומטי.דקות,  60או  40 20בני ספירה לאחור  מחזורי .6
 .צוגת טיימר גדולהת .7
 ל זרם חשמלי.) ש(µAאמפרים -מיקרו 500 – 0שליטה בעוצמת הזרם החשמלי:   .8
ואת משך הטיפול לערכים שנקבעו מראש, החשמלי  הזרםעוצמת ניתן לנעול את  .9

 .תהטיפולי תקופתבמהלך כל ה
 .השתקהאפשרות  .10
 טיימר מצטבר.  .11
 דקות, כאשר המכשיר אינו בשימוש. 30כיבוי אוטומטי לאחר  .12
 סביב הצוואר. AID-שרוך קשירה, כך שניתן ללבוש את ה .13
  .וולט 6,000סטטית של עד -אלקטרו יכולת לעמוד בפני פריקה .14
גורם לעלייה הפגם כלשהו במכשיר מתפתח אם כיבוי עצמי אוטומטי לצמיתות  .15

  .µA 700מעל  עד זרם עוצמת הב
  ).בערכהכלולות (וולט  1.5של  AAAשתי סוללות פועל על המכשיר  .16
  חיווי המצביע על עוצמת הסוללות. .17
  TMSAC תמיסה המוליכהה ושהדר )EEPSהאוזניים (פדים לאלקטרודות ל .18

 ).כלולה בערכהתמיסה זו (
 .חמש שנות אחריות .19
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. מדריך זה נכתב עבור המטופל אשר AID ®Stim-Alphaתודה לכם על כך שהמלצתם על  
, אולם הדרכתכם הינה יקרת ערך עבור המטופל שלכם.  AID ®Stim-Alpha -ישתמש ב

Electromedical Products International, Inc.  זמינה כדי לשרת את הצרכים של
המטופל שלכם. לעיתים קרובות זמינים מחקרים חדשים, העשויים להיות בעלי השפעה 
ישירה על אחת מן ההפרעות הספציפיות של המטופל שלכם.  אנא הרגישו חופשיים לכתוב, 
להתקשר, לפקסס או לשלוח דואר אלקטרוני מכל סיבה שהיא. כמו כן, בקרו באופן סדיר 

אתר האינטרנט שלנו ועיקבו אחר המידע החדש בו. אנו מקדמים בברכה את תגובותיכם, ב
שתוכלו לשלוח על ידי מכתבים עם עדויות על התנסות במכשיר או דואר אלקטרוני 

 והשתתפות בפורומים  באתר  שלנו.
      

Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 

  Mineral Wells, TX 76067-9034 USA   

940-328-0788  טלפון
940-328-0888  פקס
info@alpha-stim.com  דואר אלקטרוני
www.alpha-stim.com  כתובת האתר
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  .כיבוי /כפתור הדלקה   .1

  

  .מתחיל כשהאלקטרודות באות במגע עם העורהמחזור הגלי . טיימר  .2

  דקות. 60או  40,  20ספירה לאחור: יש לבחור של  טיימרים 
        

 לנעול או  כדישניות  5יש ללחוץ על הכפתור פעמיים תוך . נעילה   .3

  בכך. אם רוצים ,ההגדרות במהלך הטיפול  לשחרר את 
    

 מיקרואמפר 50-מגביר ב. החשמלי רםזעוצמת ההקטנה של או הגברה   או   .4
)µA( אמפר-מיקרו 100-) לשניה כאשר לוחצים על כפתור ההגברה. מקטין בµA( 

  .µA 100לשניה. כאשר מדליקים את המכשיר, ברירת המחדל של הזרם היא 
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 יואר בחדר חשוך למשך  LCD-צג החיישן אור.  . 1
  שניות, כאשר נלחץ כפתור כלשהו. 10   

 

  שהמכשיר ואתרעה קולית מסמנים   הסמל  . 2
   30יכבה תוך  מכשירהטיימר יעצור וה .אינו מטפל    

  דקות אם לא ייעשה שום דבר אחר. יש להגדיר    
  לקטרודות א , ועלµA 0עוצמת הזרם מעל  את    

  -לחות להיות במגע עם העור, כדי ש    
    AID ®Stim-Alpha .אות קולי וחידוש של  יעבוד   
  פעולת הטיימר קורים ברגע שמעגל בדיקת     
  השלמות קובע שהכל עובד כשורה.    

  

החלף סוללה כאשר רק  .סוללהעוצמת ה דמ  . 3
ישמיע אזהרה קולית על סוללה חלשה, והוא יחזור על  מכשיר. אז הפס אחד נשאר

  דקות (אלא אם כן פעולת ההשתקה מופעלת. 10האזהרה כל 
 

 דקות עד הכיבוי האוטומטי. 60, או 40, 20 ספירה לאחור בת . בחרטיימר  . 4
  
  הזמן שנותר.מראה את  . 5

 

     ).Aµאמפר (-מיקרו 500-0ל עוצמת זרם ש  . 6

  

 כדי להפעיל או לבטל את ההשתקה לחץ על רצף המקשים:  .השתקהתכונת   . 7
 .נעילה-טיימר-נעילה           

  מואר. מופעלת כאשר הצג נעילהה   . 8
  
9 . Σ כל השעות והדקות ש-רושם את סך – טיימר מצטבר-AID ®Stim-Alpha   היה

  בשימוש.
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באמצעות  תרפיה-אלקטרו מכשיר, AID ®Stim-Alpha-בך רתיעל בח ותךאנו מברכים א
רכשת מכשיר רפואי  ).CES – Cranial Electrotherapy Stimulation(גירוי גולגולתי 

  .עשית את הצעד הראשון לחיים נוחים ומהנים יותר בכך. איכותי
   

(EPI) Electromedical Products International, Inc.,  היצרן של®Stim-Alpha,  היא
חברה מובילה וחדשנית בתחום הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת ביותר הזמינה, לשיפור 

מחוייבים לסייע לאלה שמשתמשים במוצרינו. יש לנו מומחים טכניים  EPIאיכות חייכם. 
. שעומדים לרשותכם כדי להבטיח שתקבלו את תוצאות הטיפול הטובות ביותר האפשריות

, חמישיעד  ראשוןניתן לקבוע שיחות ייעוץ טלפוני עבורכם או עבור הרופא שלכם, בימים 
. אתם יכולים ליצור איתנו קשר גם באמצעות דואר, פקס או 17:00עד  10:00בין השעה 

דואר אלקטרוני. החברה עומדת מאחורי כל המכשירים הרפואיים שלנו ומספקת אחריות 
  לתקופה של חמש שנים.

  
הוא מכשיר רפואי מדויק המשמש לטיפול בחרדות, נדודי שינה,  AID ®Stim-Alpha-ה

אין בדרך כלל שום מגבלה פיזית על המטופל, כך שתוכל , לאחר הטיפול דיכאון וכאב.
אנשים . הטיפול הוא פשוט, וקל לבצע טיפול עצמי בכל עת. לחזור לפעילויותיך הרגילות

ווחים בדרך כלל על תחושת נעימה ורגועה של מד  AID ®Stim-Alpha-המשתמשים ב
  . רווחה

  
  לטיפול בחרדות, נדודי שינה, דיכאון וכאב. Earclipהזרם מיושם באמצעות אלקטרודות 

עוצמת אם  .עשוי לחוות תחושת עקצוץ קלה מתחת לאלקטרודות האת ,במהלך טיפול
עליהם על ידי  אשר ניתן להקל, ובחילה לחוות סחרחורת שויע הה מדי, אתהגבו הזרם

  הקטנת עוצמת הזרם.
  

 AID ®Stim-Alpha-ש תמצא ,את התכונות והתהליכים הבסיסיים של המוצר ןברגע שתבי
מלא בקפדנות . משתמש במכשיר הכולו לפני שאת מדריךאנא קרא את ה. קל לשימוש

ואחר הוראות ספציפיות כלשהן של הרופא  מדריךאחר ההוראות הבסיסיות המצויות ב
  .ךשל
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 על כמות הזרם, מבוססות על עיצוב צורת הגל תרפיה-התוצאות בתחום רפואת האלקטרו
  מכשירה. על מיקום האלקטרודות ועל כמות הזמן שמשתמשים במכשיר, החשמלי

AID ®Stim-Alpha המשלב בתוכו את השיפורים המתקדמים ביותר , הוא מיקרו מחשב
 כדיכל הרכיבים הם באיכות הגבוהה ביותר הזמינה, . בתחום אלקטרוניקת המצב המוצק

עיצוב המכשיר מבטיח בטיחות  .להבטיח למשתמש ביצועים מהימנים ונטולי תקלות
  .כלולות בערכהוולט ה AAA 1.5שימוש בסוללות ידי -עלחשמלית 

  
פותח בעקבות מחקר מקורי שנערך על ידי חברת  AID ®Stim-Alphaמכשיר ה

Electromedical Products International, Inc.  הוא מבוסס על טכנולוגיה מדויקת
עד  50-ב), Hz 0.5( נייהלשולסים פ 0.5של , קטבי -דו מרובע, המפיקה צורת גל מותאם

במחזור החובה של ,  ) הוא מיליונית של אמפראמפר] -[=מיקרו µA 1אמפר ( -מיקרו 500
50%.  

  
AID ®Stim-Alpha   .הוא מכשיר קטן, קומפקטי וקל משקל. הוא עוצב לשימוש רב תכליתי

, במרפאה או בבית החולים, לצרכים של תגובה הרופאניתן להשתמש בו במשרדו של 
טיפול עצמי בבית לפי תזמון למהירה וניידת, כגון: במקרה חירום רפואי או צבאי, וגם 

  שנקבע מראש או על פי הצורך. 
  

עקביות ומהימנות, ובו בזמן הם פשוטים , דיגיטליים לחלוטין, לשם דיוקכפתורי הבקרה הם 
ואפשרות נעילה שמקבעת את הגדרות משך הטיפול,  מתכוונן טיימר. וקלים להפעלה

ועוצמת הזרם מבטיחה שתקבלו את צורת הגל ואת המינון שנרשמו עבורכם כטיפול, אפילו 
את עוצמת הזרם ניתן בקלות  במהלכו. יש הפרעות במהלך הטיפול, ואפילו אם נרדמיםאם 

  .כדי להבטיח נוחותלהקטין כשנדרש  , אולהגדיל כדי להפחית את משך זמן הטיפול
  

הוא מעגל אלקטרוני שמטרתו לשמור  AID ®Stim-Alpha -של ה ותהחשוב ת התכונותאח
זרם כמעט קבוע לאלקטרודות ובכך להביא למינימום השפעות של וריאציות  זרימתעל 

מבצע ברציפות בקרה עצמית כדי  AID ®Stim-Alpha -בהתנגדות האלקטרודות. ה
באופן תקין ושהאלקטרודות מצויות  תמיד להבטיח שכל היבטי המעגל החשמלי פועלים

טיימרים נעילה, משתמש (כגון: גונומיים וידידותיים לעם העור. מאפיינים אר טובבמגע 
-Alpha-כיבוי אוטומטי והתרעה במקרה שאחת האלקטרודות מתנתקת) הופכים את הל
 AID ®Stim  ,מהיר ומהנה לשימוש.פשוט, למכשיר אמין  
  

) Daniel L. Kirschקירש (. פותח על ידי הנוירולוג ד"ר דניאל ל AID ®Stim-Alphaמכשיר 
ד"ר קירש הוא חלוץ מוביל בתחום . )Raymond Chan( אן'ידי המהנדס ריימונד צ-ועל

הוא מומחה מורשה לטיפול בכאב מטעם "האקדמיה . 1972רפואה מאז -האלקטרו
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) American Academy of Pain Management - AAPM( בכאב" האמריקנית לטיפול
. ארד ס'על שם ריצ וזכה בפרס 'מחנך השנה בנושאי כאב', 2015עד שנת  1990 משנת 
הוא הפך לחבר ב"מוסד האמריקני לטיפול בעקה ולחץ"  .AAPMמטעם  2008-ווינר ב

)American Institute of Stress הוא גם חבר ב. 1997) בשנת-Inter-Pain , ארגון רופאי
 Practical Painרפואה בירחון -הוא עורך מחלקת אלקטרו. הכאב בגרמניה ושוויץ

Management תרפיה-רך מייעץ  בירחון לנוירו(ניהול פרקטי של כאב) ועו Journal of 
Neurotherapy . דר קירש שימש כמנהל קליני של "המרכז לכאב ולהפרעות הקשורות

בלחץ במרכז הרפואי הפרסביטרי קולומביה" שבעיר ניו יורק וב"קבוצת רפואת הספורט" 
לעיתים קרובות הוא מחברם של ספרים ומאמרים רבים, מרצה . קליפורניה, בסנטה מוניקה

בפני רופאים ופסיכולוגים ברחבי העולם על ניהול כאב ולחצים והוא יועץ מומחה למחקר 
  .ול"צבא ארצות הברית" וטיפול ב"מרכזים הרפואיים לגימלאי הצבא"

 

  

הריפוי של הקדמונים הכירו בסגולות . רפואיים איננו מושג חדש-יישום זרמים אלקטרו
הגדיר את  ויליאם גילברט הרבה לפני ש תופעות חשמליות שמתרחשות באופן טבעי,

הן אריסטו והן אפלטון מתייחסים לדג ה'טורפדו השחור' (דג . 1600המושג חשמל בשנת 
לספירת הנוצרים נרשם על ידי הרופא  46בשנת , אשר ממשפחת הבטאים החשמלניים)

סקיבוניאוס לארגס להקלה על מגוון מצבים רפואיים, החל מכאבי ראש ועד לטיפול בשיגדון 
 שימושרופאי שיניים דיווחו על צמצום כאבים באמצעות , 19-במאה ה). מראש ועד כף רגל(

  רפואיים מוקדמים וגם גסים מעט.-במכשירים אלקטרו
  

מכשירים החשמליים כבר היו בשימוש נרחב לצורכי טיפול בכאב ה 19-בשלהי המאה ה
ריבוי היישומים של . והטענה הייתה שהם יכולים לרפא מגוון של הפרעות רפואיות

הטכנולוגיות החשמליות המוקדמות, שקיבלו גיבוי פוליטי מלובי פרמצבטי, גרם לכך 
כתוצאה . ם ברפואהיצא שם רע לצורת טיפול זו בקרב העוסקי 20 -שבתחילת המאה ה

הביופיזיקה נעלמה . תרפיה-מכך המכללות הרפואיות חדלו ללמד את תחום האלקטרו
ממקצוע הרפואה והותירה את הכימיה כמדע החשוב ביותר ועימו את עול האחריות לריפוי 

ברור, שהכימיה, כמודל הריפוי היחיד ברפואה, לא עמדה  21-במאה ה, כיום. כל המחלות
  .רפואה המודרנית בוחנת מחדש את הפוטנציאל הטמון בביופיזיקהבציפיות ולכן ה

  
ידי ד"ר לדו וד"ר -ניסויים בגירוי חשמלי של המוח בעוצמת זרם נמוכה דווחו לראשונה על

" (שינה חשמלית), כי electrosleep. בתחילה נקראה שיטה זו "1902-רוקסו מצרפת ב
השימוש במה שמכונה כיום המחקרים על חשבו שהיא מסוגלת להשרות שינה. 

) לטיפול בחרדות, נדודי שינה, דיכאון וכאב, CESאלקטרותרפיה באמצעות גירוי גולגולתי (
  .60-והגיעו לארה"ב בשנות ה 50-החלו ברוסיה בשנות ה
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כימיים בטבעם. קיימים שדות חשמליים נרחבים שפועלים בכל -החיים כולם הינם אלקטרו
שמערכת העצבים, לדוגמה, פועלת באמצעות אותות  רחבי היקום ובגוף. ידוע מזמן

כימיים ואותות חשמליים טהורים. למעשה, ברמה האטומית, כל המולקולות -אלקטרו
ידי קשרים חשמליים. מחקרים מדעיים בסיסיים על טבע מערכות הבקרה -מוחזקות יחד על

ברט בקר חיים, הביאו מדעני רפואה כגון: ד"ר רו-אדם ובבעלי-חשמליות בבני-הביו
(ששימש כיושב ראש ועדת פרס נובל) להציע  2וד"ר ביורן נורדנשטורם משוודיה 1מארה"ב

תיאוריות חדשות לחלוטין של פיסיולוגיה, המבוססות על הבנתנו  המודרנית ביותר את 
  הביופיזיקה.

  
משלבת תיאוריות אלה, והוכח שהיא יעילה יותר מרוב הטיפולים   Stim-Alpha®טכנולוגיית 

 טיפולחרים הקיימים עבור אותם מצבים בהם היא מטפלת. זוהי אלטרנטיבה חיונית להא
המסורתי, וזו גם אלטרנטיבה או טיפול משלים לטיפול פרמקולוגי, ולהתערבויות אחרות. 

, כאשר הוצג 5,850$ק"ג ומחירו היה  18-שקל כ Stim-Alpha® 2000המודל המקורי 
זרם, משתמש -, הסטימולטור באמצעות מיקרוAID ®Stim-Alpha. 1981-לראשונה ב

כיום, ברוב המקרים, ניתן להקל על חרדות, בטכנולוגיה המתקדמת ביותר הזמינה כיום. 
נדודי שינה, דיכאון וכאב בעזרת זרם שעוצמתו נמוכה בהרבה מזו ששימשה בטכנולוגיות 

  לבד כל יומיים.דקות ב 20קודמות, ולחוות הקלה מצטברת, ארוכת טווח, בעזרת טיפול בן 
החדש שלך ישפר את   AID ®Stim-Alpha -אם תשתמש בו בצורה נכונה, אנו בטוחים ש 

  איכות חייך.
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 

                                                 
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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  מדריך מהיר
  

קרא את ההוראות הבאות בעיון. לאחר מכן, לאחר שהשתמשת 
, פשוט לחץ על כפתור  AID ®Stim-Alpha-שימוש ראשון ב

ההדלקה, הרטב את הפדים שעל אלקטרודות אטבי האוזניים , 
הנח אותן על שני תנוכי האוזניים, וכוון את עוצמת הזרם לרמה 

או הקטן  ! כוונן מחדש את עוצמת הזרם, והגדלזה הכלנוחה. 
 אותו לרמה נוחה בכל עת במהלך הטיפול, אם יש צורך בכך.

 
 
 

משתמש בעוצמת זרם כה נמוכה, אנשים רבים   AID ®Stim-Alpha-מאחר שמכשיר ה
אינם חשים דבר, אפילו בעת טיפול ברמת הזרם המקסימאלית האפשרית. אל תהיה מודאג 

לא ישפיע על  ךאם אינך יכול לחוש את הזרם; זה נורמלי לגמרי, והיעדר התחושה של
 מעגל הבדיקהעובד, אלא אם כן מופיע סמל  AID ®Stim-Alphaמכשיר התוצאות הטיפול. 

מגיע להקלה  אנשיםמראה רק פס אחד אחרון. חלק מה הסוללה עוצמתמד אם , או 
על אף במשך שעות כל יום.  AID ®Stim -Alpha-רק אם הם משתמשים ברבית ימה

-Alpha -לכן ניתן להשתמש בבטחה ב –העובדה שאין בו כמעט צורך, הוא אינו מזיק 
AID ®Stim מתוך ידיעה שהוא כלי בטוח ויעיל וכך לא תיתן לשום דבר לעצור אותך.™  
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-את תנוכי האוזניים בעזרת מים וסבון עדין, פדים עם אלכוהול או מגבונים אנטי הנק .1
לעור להתייבש. אזורים בהם הצטברו שומנים או לכלוך, או  אפשרבקטריאליים ו
, יש לנקות ביסודיות היה שימוש במוצרים קוסמטיים או בספריי לשיער אזורים בהם

מצב העור לפני ואחרי הטיפול. בעור לב ל םשי. מתאימהעל מנת להבטיח מוליכות 
הטיפול, הפסק את אם אתה רואה צריבות בעור לאחר להתפתח גירוי.  שויבהיר ע

 אטביםהצמדת המיקומי  גיוון השימוש במכשיר ומרח על המקום קרם עור מתאים. 
הקטין את הגירוי על תנוכי האוזניים עשוי ל

  .למינימום
  

בקצה החוטים של ש חבר את המחבר הכפול .2
 -שבצידו השמאלי של הלשקע  אטבי האוזניים

AID ®Stim-Alpha.  1איור. 
  

 ישנים, אוזניים לקטרודותלא םפדי ךהשלו הסר .3
ויבש את  ה, נקיירי דבקהסר שאם יש כאלה. 

  EEPS פדים אטבי האוזניים והצמד ארבעה
נפתח  EEPמארז של ש לב ם. שיחדשים

  כשהתווית כלפי מטה.
  

תמיסת הולכה מספר טיפות של  ףטפט .4
ACS™  אוזניים  אלקטרודותל פדים 4על

)EEPS( והרטב אותם ביסודיות כשהם  חדשים
 אלקטרודותעל 

 האוזניים. אטבי 
 
                                                 .דלקההה כפתורידי לחיצה על -הדלק את המכשיר על .5

  

-טיימר-נעילהבעזרת רצף המקשים:  קול במכשיראת ה השתקאם רצונך בכך,  .6
 להחזיר את ההתרעות הקוליות לחץ שוב על אותו רצף מקשים.. כדי נעילה

  

-כ הוגדרהאם עוצמת הזרם  בדרך כלל זמן מספיק ןדקות ה 20. הטיימרכוון את  .7
250 µA הזרם עוצמת שעה, אם  1דקות עד  40-. מומלץ לכוון את הטיימר ללפחות

 או פחות. 200µAא יה

1איור   
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כל תנוך לאחד  הצמדאטבי האוזניים ו על ץלח .8
  .2 איוראוזן. 

 

, ברירת AID ®Stim-Alphaכשמדליקים את  .9
). הגדל µA 100( 1המחדל של הזרם היא 

היא ההגדרה  5בהדרגה את עוצמת הזרם (
הגבוהה ביותר) עד שתחווה ורטיגו קל 
(תחושת סחרחורת, הדומה לתחושת הנענוע 

את הזרם  מיידיתעל ספינה), ולאחר מכן הקטן 
עד שתחושת הסחרחורת נפסקת.  הקטן 

את עוצמת הזרם גם אם אתה מרגיש  מיידית
שתחושת תפיפה הנורמלית על תנוכי 
האוזניים היא בלתי נוחה. אנשים בעלי 

הסטוריה של תחושת ורטיגו כגון מחלת ים, צריכים להשתמש בהגדרה של עוצמת 
יותר, כדי למנוע ורטיגו  ) למשך שעה אחת אוµA 100( 1תחושתית של -זרם תת

ידי התחושה הסובייקטיבית -שנשאר לאחר הטיפול. רמת הזרם הנסבלת תיקבע על
של ורטיגו, אשר אמורה להירגע מייד לאחר הקטנת עוצמת הזרם. תמיד יש להקטין 

  את עוצמת הזרם לרמה אחת מתחת לרמה שגורמת לוורטיגו.
  

 נעילה. לחץ שוב פעמיים על נעילהאם ברצונך לנעול את ההגדרות, לחץ פעמיים על  .10
 כדי לשחרר את הנעילה ולשנות את ההגדרות אם יש צורך בכך.

  

במהלך הטיפול, אם זה אפשרי. הטוב ביותר הוא לשבת בשקט או לשכב,  יה רגועה .11
למרות שניתן לקרוא, לעבוד ליד שולחן או לצפות בטלוויזיה במהלך הטיפול. אל 

 כלים או מכונות מסוכנים כלשהם במהלך הטיפול.או להפעיל ברכב תנסה לנהוג 
  

 ידי הטיימר.-אוטומטית בסיום המחזור שכוון על יכבההמכשיר  .12
  

, כאשר מסתיים הזמן שהוקצב לפי הטיימר.  CESמלא של  טיפול השלם תמיד .13
דקות לאחר  2המשך את הטיפול לפחות ", כבדה"מרגיש תחושה  ועדיין אתה

התוצאה , אם לא עושים זאת. תתחושת הכבדות ומתפתחת תחושת קלּו נעלמתש
חלק מהאנשים . שעות עד ימיםאוריינטציה שיכולה להימשך -יכולה להיות דיס

 . טיפול הניתןמפיקים  את התועלת הרבה ביותר ממספר שעות של טיפול בכל 
  

 פדים 4והצמד להם  אטבי האוזנייםוייבש את  הנק. EEPS פדיםאת ה ךהסר והשל .14
EEPS מארז הפדים  . רצונך בכךאם , חדשים לקראת הטיפול הבאEEP  נפתח

 .כשהתווית פונה כלפי מטה
 

 .הרחק מהישג ידם של ילדים AID ®Stim-Alphaאת  ןאחס .15
  

, אך עבור רוב האנשים הטוב הנחוצהבתדירות  CES-ניתן להשתמש ב .16
בין פעם ביום לבין פעמיים בשבוע. התוצאות בדרך  CES-ביותר לטפל ב

 כלל משתפרות ונמשכות זמן רב יותר עם טיפולים נוספים.

  2איור 
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יעיל באופן משמעותי כאשר  AID ®Stim-Alphaאנשים,  10מתוך  9אמנם עבור 
אינו עובד היטב  IDA ®Stim-Alphaאם . הוא לא יעבוד עבור כולם , אבלמשתמשים בו נכון

 Stim-Alpha® עם המפיץ המורשה המקומי של , עבורך, צור קשר עם הרופא המטפל שלך
  .לצורך קבלת תמיכה טכנית EPIאו עם 

  
השליטה בכאב והפחתת החרדות מורגשות בדרך כלל במהלך טיפול בודד, אך עשויות 

  להיות מורגשות שעות לאחר הטיפול.
  

שבועות.  3כלל לאחר הטיפול הראשוני, אבל זה יכול לקחת נדודי שינה משתפרים בדרך 
רוב האנשים משתמשים במכשיר בזמן שהם הולכים לישון ובעת שהם מתעוררים במהלך 

-20שלהם בן  CES-הלילה. אבל חלק מהאנשים מוצאים שהם חייבים לבצע את טיפול ה
ון שהערנות שעות לפני ההליכה לישון, מכיו 3לפחות  Stim-Alpha® -הדקות ב 60

בבוקר,  CES-עלולה להפריע לשינה. ניתן גם להשתמש ב CESהמוגברת לאחר טיפול 
 כדי להגיע לשינה טובה יותר בלילה.

  
שיחווה שיפור שבועות או יותר של טיפול יומי כדי  3בדיכאון נדרשים בדרך כלל  לטיפול

צא תחת שליטה, שהמצב נמלאחר  משמעותי, אך הטיפול עלול להימשך זמן ארוך בהרבה. 
פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע או פחות מזה מספיק בדרך  Stim-Alpha® -ב השימוש

  כלל כדי לשמור על התוצאות הטובות.
  

לאחר הטיפול, בדרך כלל אין שום מגבלות פיזיות, כך שרוב המשתמשים יכולים לחדש את 
הטיפול, חלק פעילויותיהם הנורמליות מייד לאחריו. במשך עד מספר שעות לאחר 

מהמטופלים עשוי לחוש תחושת אופוריה או הירגעות שעלולות באופן זמני לפגוע ביכולות 
המנטאליות ו/או הפיזיות שלהם בביצוע משימות שעלולות להיות מסוכנות, כגון: נהיגה 

  ברכב או הפעלת מכונות כבדות.
  

תרפיה -רומחקרים על בני אדם הבודקים את השימוש באלקט 150-יש יותר מ כיום
לא דווח על שום תופעות . מחקרים על בעלי חיים 30-באמצעות גירוי גולגולתי, ויותר מ

, חוסר נוחות, עשויות להופיע תחושות של כאבי ראש מזדמנים. לוואי משמעותיות ממושכות
המשך את הטיפול , אם יש תחושה של כבדות. גירוי עורי תחת האלקטרודות או סחרחורות

חלק מהאנשים יראה . דקות לאחר שהיא מתחלפת בתחושת קלילות במשך לפחות שתי
חלק מהאנשים עשוי לחוש טעם . הבזקי אור בשל גירוי של עצב הראייה במהלך הטיפול

כל התגובות הללו .  לאחר הטיפול להימשך זמן קצר יכולשל סתימות דנטאליות ש מתכתי
  .מעצמן הן  קלות וחולפות
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EPI על ידי  מוסמכתISO .(ארגון בינלאומי לתקנים)  
 ISO על ידיהמוסמך מוסד  הוא .Electromedical Products International, Incחברת 

)International Standards Organization( .ISO  הוא ארגון בינלאומי הפועל בשיתוף
כל עבור מדינות ועם ארגון האומות המאוחדות לשמירה על תקנים אחידים  140-עם כ

דרישות תעשיית המכשור הרפואי . תעשייה הגלובליתעבור ה הטכנולוגיים םיישומיה
 אימות :כגון(הליכים מיוחדים ת, סביבתית הבקר, כוניםניהול סי מתייחסות לבקרות עיצוב,

  . כוננות: שמירת תיעוד ופעולות רגולטוריות כגון ,עקיבות), תוכנה
  

  תאלקטרומגנטי התאבכות
  ידי גורמים חיצוניים, ונמצא שהוא מתאים לגבולות של-ציוד זה נבדק באופן עצמאי על

 Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) .
בסביבת מגורים  ותמזיקהתאבכויות  גבולות אלה מעוצבים כך שיספקו הגנה סבירה נגד

בסביבה מסויימת. במקרה התאבכות קרה תאו בסביבה קלינית. עם זאת, עדיין ייתכן ש
 הזה לבין הציוד שאיתו הוא התקןהגדל את המרחק שבין ה ית התאבכות,שאכן קור

 Electromedical Productsץ עם חברת . אם הבעייה נמשכת, התייעמתאבך
International Inc..  

  

  )CE conformityהצהרת תאימות לנהלים אירופאיים (
הוא נבדק עצמאית . FBמסוג , IIaהוא מכשיר רפואי מקטגורית  AID ®Stim-Alphaמכשיר 

ציוד של בטיחות עבור על ידי גופים חיצוניים כדי להבטיח את תאימותו לסטנדרטים ישימים 
 .רפואי ותאימות אלקטרומגנטית

 

  אזהרה לארה"ב
רופא  בעל רשיון רק על ידי  מכירת המכשיר את מגביל) בלבד ב"בארה( ליאהפדר החוק
ניתן לרכישה ברחבי העולם ללא צורך מכשיר זה , מחוץ לארה"ב פי מרשם שלו.-או על

  אך עם זאת אנו ממליצים להיוועץ במומחה רפואי מוסמך ., במרשם רופא
  

  התוויות
 AID ®Stim-Alpha  הוא טיפול יעיל לחרדות, נדודי שינה, דיכאון וכאב, או להקלה קצרת

זוהי שיטת הריפוי היחידה במקרים רבים  של תסמינים הקשורים להתוויות אלה.טווח 
 -יגיבו לטיפול בלא כל האנשים , כל התערבות תרפויטיתלגבי כמו הדרושה. 

AID ®Stim-Alpha .בה מטפלים, בהתאם לסוג הבעיה  יות שונהעשויה לה מידת היעילות
אפילו חודש  עשוי להידרש. שיטת הטיפולבהתאם לו, אדםלבריאות הכללית של הבהתאם 
 .סימפטומיםכדי לראות צמצום משמעותי ב ראשוניניסוי שלם של 
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  התוויות נגד
AID ®Stim-Alpha ועל הפעולה  מלאכותי לב מושתל-עשוי להשפיע על הפעולה של קוצב
  . מושתלים דפיברילטוריםשל 

  
  אמצעי זהירות

מכשיר ללא התעסק עם הלהשתמש או לילדים לאין לאפשר . לשימוש חיצוני בלבדמיועד 
במקרים ו, הטיפול במהלך כלי רכבאין להפעיל מיכון בעל פוטנציאל סיכון או . השגחת מבוגר

  .עמוקה הרפיה חווה המשתמש אםמספר שעות לאחר הטיפול גם מסוימים 
  

לחץ הדם ירד היו דיווחים ש עדיין לא נקבעה מידת הבטיחות של הגירוי במהלך הריון.
יש לעקוב אחר לחץ הדם אצל אנשים  .דם-לחץ-אצל חולים בעלי יתר CESבעקבות 

ידי -דם לפי הצורך, על-יש להוריד את מינון התרופות ללחץדם, ו-שלוקחים תרופות ללחץ
  הרופא הרושם תרופות אלו.

  
  לוואיתופעות 

 8792 -תופעות לוואי אשר נצפו בקרב כ. תופעות הלוואי הן לרוב קלות וחולפות מעצמן
אולם , ולא מבוקרים, חופשיים, בתנאים מבוקריםמחקרים  144-מטופלים  שהשתתפו ב

היו סחרחורת  CES -תחת פיקוח רפואי וסביר בנוגע לאופן השימוש כתוצאה משימוש ב
, מקרים 6(כוויות כתוצאה מהשימוש באלקטרודות  /גירוי עורי, )0.07%, מקרים 6(

ברמות זרם חשמלי  CES -טיפול ממושך ב). %0.10, מקרים 9() וכאבי ראש 0.07%
גבוהות מהמומלץ עלול לגרום לסחרחורת או לבחילה אשר עשויים להימשך שעות ועד 

 -מומלץ להשתמש ב. לילה עלול לגרום לבעיות שינה-טיפול בסמוך לשנת. מספר ימים
CES תגובות פרדוקסליות, כגון מצבים של חרדה . לכל הפחות שלוש שעות לפני השינה

 עלולים לקרות, אך הם נדירים.מוגברת והפרעות שינה 
  

אינו מתחיל לטפל בחרדות, בנדודי השינה, בדיכאון ובכאב שלך  AID ®Stim-Alphaאם 
או אל  ®Stim-Alphaתוך חודש, פנה אל המטפל הרפואי שלך, אל המשווק המורשה של 

EPI.  
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  חשמלימפרט 
החלף אותן בסוללות חד ). כלולות(וולט  1.5של  AAAסוללה  2                  סוללות 

באופן  שלך את הסוללותה .אל תשתמש בסוללות נטענות. פעמיות
  בהתאם לתקנות הרשות המקומית.,בטיחותי

  דקות. 60 או ,20,40טיימרים לספירה לאחור של יםטיימר
 50), שניתן להתאמה בתוספות של µAאמפר (-מיקרו 500עד  0  חשמלי זרם

µA.  
  תדר

 
0.5Hz ) 0.4פולסים לשניה), בצירוף Hz  .חזרת  קצבקבועים

0.8הואהפולסים הממוצע Hz. 
  .שניה 1-שניה ו 0.75שניה, 0.5שניה,0.25רוחב משתנה, בין רוחב הפולס

כמות המטען לכל 
  פולס

-מיקרו 500-ו 375, 250, 125המטען לכל פולס נע בין  500µA-ב
) mCקולון (-מילי 1.25שניות המטען הכולל הוא  10). כל µCקולון (

 לכל כיוון.
שבתוכו הפרמטרים של צורת הגל נשארים תקפים  טווח העכבהה  צורת הגל

. צורת הגל מורכבת מגלים מלבניים KΩ 10עד  Ω 100-הוא מ
החוזר על עצמו באופן  duty cycle 50%-ב ביפולריים אסימטריים

שניות. צורת הגל מאוזנת כך שיושג זרם  10במרווחים של  מחזורי
  בכל כיוון (ראה הגרפיקה).0נטו של 

  מפרט מכני
 ס"מ 9.8גובה
  ס"מ 6.3 רוחב
ס"מ 2.0עומק

 גרם כולל סוללות 101משקל
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לתקופת זמן ארוכה של  AID ®Stim-Alphaאת  חסןמא האת הסוללה כאשר את וצאה
. יש AID ®Stim-Alphaאת  אחסן וכדי לשאתכדי ל מארזבהשתמש . ודש ימיםמחיותר 

 עד 0°Cבטווח טמפרטורות של ובאביזריו   AID ®Stim-Alpha-לאחסן ולהשתמש ב
36°C1115-ל 912, ובלחץ אטמוספרי בין 90%-יחסית קטנה מ , בלחות hPa.  כאשר הוא

השתמש בסבון . בעזרת מטלית לחה AID ®Stim-Alphaנקה את פני השטח של  מלוכלך,
לעולם אל תתיז . מארזעלול להזיק ל ותניקוי אחרתמיסות שימוש ב אם יש צורך.עדין ובמים 

 -אלקטרודות אטביעל   70%באלכוהול ניתן להשתמש. מכשירחומר ניקוי ישירות על ה
  .טיפול לטיפוללחטא אותם בין האוזניים כדי 

 

  

 

  פתרונות אפשריים  בעיה
אין תחושה של הזרם 

  החשמלי.
הדבר נורמאלי : הערה

  .אצל חלק מהאנשים

 
נסה להגביר את עוצמת הזרם או להרטיב את  הפדים 

EEP   עם עוד תמיסתACS™.  

קרובות יותר או זמן ממושך יותר טפל לעתים  .1  אין שום תוצאות.
  בעוצמת זרם נמוכה יותר.

שבועות או יותר של  3לחלק מהאנשים נדרשים  .2
  טיפול כדי להתחיל לראות השפעה.

התייעץ עם הרופא המטפל שלך, עם מפיץ מורשה  .3
  .EPIאו עם Stim-Alpha®של

האלקטרודות לא 
  נדבקות היטב.

שות לפני וודא שאלקטרודות אטבי אוזניים נקיות ויב
 .EEPSשתניח עליהן את הפדים 

וודא שאלקטרודות אטבי האוזניים נוגעות בעור  .1  מופיע הסמל  
  בחוזקה.

 וודא שהחיבור בין תקע לשקע בהתקן חזק. .2
עם עוד תמיסה  EEPS-נסה להרטיב את ה .3

 .TMACSמוליכה  
  . החלף את הסוללות אם הן חלשות .4
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AID ®Stim-Alpha ידי המשתמש-אינו ניתן לתיקון על.  

  
. כדי לקבל  .Electromedical Products International, Incעל מנת לקבל שירות, צור

 Return Material Authorizationייעוץ או כדי לקבל מספר הרשאה להחזרת חומר (
number (RMA המכשיר, עם כל אביזריו, ארוז במארז )). אם יש צורך בכך, שלח את כל

  המקורי אם יש בידך,  אל:
 

Electromedical Products International, Inc. 
p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
THE NETHERLANDS 

 

 שלח אותו בדואר מבוטח, עם דמי המשלוח משולמים מראש, וצרף העתק של החשבונית
ודף עם תיאור הבעיה. אנא אל תשכח לכלול את הכתובת שלך למשלוח חזרה, כולל מדינה, 

 ואת מספר הטלפון שלך, ומספר הפקס וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, אם יש לך.
  

 

  
  "), Electromedical Products International, Inc.  ")EPIאמנם לדעתה של חברת

AID ®Stim-Alpha")  ,או/ו דיכאון ,שינה נדודי ,חרדות יעיל בדרך כלל להקלת") המוצר
אך מדע הרפואה אינו מדע מדויק והתוצאות האינדיבידואליות עלולות להיות שונות , ,כאב

 אינה מספקת תעודות אחריות לגבי היעילות של מוצריה עבור EPI לפיכך,. מאדם לאדם
  . אדם מסוים

   .אדם מסוים אינה מספקת תעודות אחריות לגבי היעילות של מוצריה עבור EPI לפיכך, .

Electromedical Products International, Inc. ולא ( מעניקה אחריות לרוכש המקורי
בכל מה שקשור , חדש הוא נטול פגמים AID ®Stim-Alphaשכל מכשיר ) לאף אחד אחר

שנים מיום  5לתקופה של , בתנאים של שימוש רגיל, לאופן ייצורו ולחומרים ממנו הוא עשוי
יש למלא את כרטיס הרישום לכתב האחריות ולהחזירו . מלבד האביזרים, הרכישה המקורי
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יש להשלים את הרישום האחריות על מנת שהאחריות  .כדי ליתן לו תוקף EPI-ל
 קישור .תיכנסלתוקף.  ניתן להשלים את רישום האחריות באופן מקוון על ידי שימוש ב

  
 "כמות שהם"אביזרים כגון סוללות ואלקטרודות אינם כלולים בתעודת האחריות ונמכרים 

)"as is"( ,משום שהם עשויים להינזק בקלות לפני השימוש ובמהלכו.  
  

, EPIלפי אפשרותה של , תהיה EPIהאחריות היחידה של , במהלך תקופת האחריות
כדי להשיג תיקון או החלפה . ללא חיוב AID ®Stim-Alpha-להחליף או לתקן את מכשיר ה

פקס , דואר, באמצעות טלפון EPI  לפי כתב אחריות זה, על הרוכש ליצור תחילה קשר עם
חובה . )RMA number'מספר הרשאה להחזרת חומר' ( כדי לקבל, או דואר אלקטרוני

ידי -על שיהיה בידי הרוכש העתק של הקבלה המקורית כדי להוכיח שהמוצר עדיין מכוסה
ארוזה באופן   EPI-כתב האחריות. לאחר מכן, ההחזרה המורשית יכולה להישלח ל

ה ינלא תהי EPI והביטוח משולמים מראש. משלוח באמצעות דואר רשום בטיחותי, כשדמי 
 EPIאם . ת במקרה של נזק בשל אריזה לא מתאימה או צורת משלוח לא מתאימהואחראי

המוצר המתוקן או מוצר , אחריות זה-על ידי כתב תקבע כי אכן מדובר בפגם המכוסה
בהקדם הסביר האפשרי. , וביטוח משולמים מראש משלוחעם דמי , מחליף יישלחו בחזרה

כי המוצר אינו מכיל פגם שמקורו באופן הייצור , לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע EPIאם 
תחזיר את המוצר ותחייב את הרוכש בדמי ההובלה ובדמי הביטוח של  EPI, או בחומרים

  המשלוח בחזרה.
  

נגרם לו נזק כתוצאה , תוקף כתב אחריות זה בטל מיידית, אם נעשה במוצר שימוש לרעה
ציות להוראות -או נזק כתוצאה מאי, אסונות טבע, הזנחה, נזק כתוצאה מהעברה, מתאונה

  .  EPIדי כל אדם אחר מלבד פירוק על י/או משינוי, ההפעלה
  

Electromedical Products International, Inc. ת לכל נזק ישירואחראי ינהלא תהי ,
, אובדן רווחים או הוצאות רפואיות שנגרמו כתוצאה מפגם, נסיבתי או תוצאתי, מיוחד, עקיף
 בלא תלות באופן שבו פעולה משפטית או, תקלה או דבר אחר כלשהם של המוצר, כשל

, בשום מקרה). הזנחה או אחר, כגון: חוזה( EPIלהיות מובאת כנגד  צודקת כלשהי יכולה
לא תעלה על מחיר הרכישה , תחת עילת תביעה כלשהי בנוגע למוצר  EPIאחריותה של

  .של המוצר
  

  רישום אחריות:
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) 

 טלפון 328-0788 (940)
 פקס 328-0888 (940)

info@epii.com אלקטרוני דואר  
www.alpha-stim.com האתר כתובת  

 
 
 
 

Authorized Representative: 
MediMark Europe 

11, rue Émile Zola - BP 2332, 
38033 Grenoble Cedex 2 - France 

 טלפון ,22 43 86 76 4(0) 33+
 פקס 82 19 17 76 4(0) 33+

info@medimark-europe.com אלקטרוני דואר  
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