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Alpha-Stim® M 
 

Συνδυασμός διακρανιακής ηλεκτροθεραπείας για τη 
θεραπεία του άγχους, της αϋπνίας, της κατάθλιψης  

και του πόνου, με Διεγέρτη Παλμικής Τρέχουσας  
Ισχύς για τη διαχείριση του οξέος, χρόνιου  

και μετατραυματικού πόνου 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Εξοπλισμός Τύπου BF. Αυτός ο διεγέρτης τροφοδοτείται μόνο εσωτερικά. 

 

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε καμία περίπτωση μη συνδέσετε καλώδια σε πρίζες 
τοίχου ή σε υποδοχές καλωδίων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τίναγμα ή 
εγκαύματα, είτε τα σύρματα είναι συνδεδεμένα με τον διεγέρτη ή όχι. 

 

Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός που ταξινομείται από την Underwriters Laboratories 
Inc.®

 
σε σχέση με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, καθώς και για μηχανικούς και 

άλλους ειδικούς κινδύνους μόνο, σύμφωνα με τα UL-60601-1 και CAN/CSA C22.2 No. 
601.1.  

 

Δήλωση Συμμόρφωσης για την Ευρώπη: Το Alpha-Stim® M είναι ιατρική συσκευή 
κατηγορίας IIa, τύπου BF. Έχει περάσει από ανεξάρτητους ελέγχους από εξωτερικούς 
φορείς, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την 
ασφάλεια του ιατρικού εξοπλισμού και την ηλεκτρομαγνητική συμμόρφωση. 

 

Όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, πρέπει να αποσταλεί σε 
χωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Με τον διαχωρισμό 
αυτού του προϊόντος από άλλα απόβλητα οικιακού τύπου, ο όγκος αποβλήτων που 
αποστέλλεται σε αποτεφρωτήρες ή σε χωματερές θα μειωθεί και θα προστατευτούν οι 
φυσικοί πόροι. 

Ο ομοσπονδιακός νόμος (μόνο στις ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής 
μόνο σε γιατρό ή κατόπιν παραγγελίας ιατρού. Έξω από τις ΗΠΑ είναι διαθέσιμη σε όλο τον 
κόσμο χωρίς ιατρική συνταγή, αλλά συνιστάται η διαβούλευση με ειδικευμένο επαγγελματία 
υγείας για δύσκολες περιπτώσεις και περιπτώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία, 
ή όταν χρησιμοποιείται με φάρμακα ή άλλου είδους θεραπευτική παρέμβαση.  

© Copyright 2019 by Electromedical Products International, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 
ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Το Alpha-Stim® είναι σήμα κατατεθέν. Κατασκευάζεται σύμφωνα με 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ 8,612,008, 8,457,765, και 8,463,406 και σε αναμονή 
απόδοσης των παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.  
 
IFU-GR-001 REV B (Feb 2019)
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Το  Alpha-Stim® M (Αριθμός εξαρτήματος 400) έρχεται πλήρες και έτοιμο προς χρήση 
με 1 σετ ηλεκτροδίων με κλιπ αυτιού (Αριθμός εξαρτήματος 401), 1 φιάλη 15-ml Alpha 
Conducting Solution™ (Αριθμός εξαρτήματος CS, με διαθέσιμες μπουκάλες 
αναπλήρωσης 250 ml, Αριθμός εξαρτήματος ACSR), 2 σετ καλωδίων για 4 ηλεκτρόδια 
(Αριθμός εξαρτήματος 403), 2 έξυπνους στυλεούς (Αριθμός εξαρτήματος 402), 4 
ηλεκτρόδια τύπου AS-Trode™ για πολλαπλές χρήσεις από ένα άτομο (Αριθμός 
εξαρτήματος AT, που διαρκούν για περίπου 2 εβδομάδες μέχρι 1 μήνα χρήσης), 100 
μαξιλαράκια ηλεκτροδίων έξυπνων στυλεών (Αριθμός εξαρτήματος PEP), 256 
μαξιλαράκια ηλεκτροδίων με κλιπ αυτιού (Αριθμός εξαρτήματος  EEP), 
εικονογραφημένο εγχειρίδιο χρήστη, κορδόνι, θήκη αποθήκευσης και 2 μπαταρίες AA. 
Αυτά είναι όλα όσα χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας Alpha-
Stim® M. Αντικαταστήστε τα Alpha Conducting Solution™, τα ηλεκτρόδια AS-Trode™, 
τα μαξιλαράκια ηλεκτροδίων καθετήρα (PEPS™) και τα μαξιλαράκια ηλεκτροδίων με 
κλιπ αυτιών (EEPS) μόνο με εγκεκριμένα προϊόντα κατασκευής Alpha-Stim® και AS-
Trode™. Για καλύτερες επιδόσεις, συνιστούμε τη χρήση μπαταριών λιθίου. 
 
Στα χαρακτηριστικά του Alpha-Stim® M συμπεριλαμβάνονται: 
 
1. Πλήρης ψηφιακός έλεγχος για ακρίβεια, συνέπεια και αξιοπιστία.  
2. Επιλογή ηλεκτροδίων με κλιπ αυτιών, με έξυπνους στυλεούς ή ηλεκτρόδια  

AS-Trode™.  
3. Οπίσθιος φωτισμός όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί. 
4. Έλεγχοι συνεχούς κυκλώματος όταν τα ηλεκτρόδια έρχονται σε επαφή με το 

δέρμα.  
5. 3 επιλογές συχνότητας (συνιστώμενη 0,5 Hz).  
6. Κύκλος 10 δευτερολέπτων έξυπνων στυλεών που ξεκινάει με το που έρχεται σε 

επαφή με το δέρμα. 
7. Κύκλοι αντίστροφης μέτρησης 20, 40 ή 60 λεπτών με αυτόματη απενεργοποίηση. 
8. Συνεχής χρονομετρημένος χρόνος. 
9. Μεγάλη οθόνη χρονοδιακόπτη. 
10. 2 ανεξάρτητα χειριστήρια καναλιών που παρέχουν 0 - 600 μικροαμπέρ (μΑ). 
11. Η συχνότητα, η ένταση και ο χρόνος θεραπείας μπορεί να κλειδώνονται στις 

προκαθορισμένες τιμές για ολόκληρη την περίοδο θεραπείας. 
12. Επιλογή σίγασης για όλες τις λειτουργίες (εκτός από τους έξυπνους στυλεούς).  
13. Αθροιστικός χρονοδιακόπτης. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓIΕΣ 
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14. Επιλογή κλιπ ζώνης ή κορδονιού ώστε το Alpha-Stim® M να μπορεί να φορεθεί 
γύρω από το λαιμό.  

15. Αυτόματη απενεργοποίηση όταν δεν χρησιμοποιείται μετά από 30 λεπτά.  
16. Μπορεί να αντέξει ηλεκτροστατικές εκκενώσεις έως και 6.000 βολτ. 
17. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και μόνιμα, εάν σημειωθεί ένα μοναδικό 

σφάλμα εντός της συσκευής που θα έχει ως συνέπεια η τρέχουσα ισχύ να 
υπερβεί τα 1.300 μΑ.  

18. Χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες AA 1,5 volt (περιλαμβάνονται). 
19. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. 
20. Μαζί με τα μαξιλαράκια ηλεκτροδίων έξυπνων στυλεών (PEPS™) και τα 

μαξιλαράκια ηλεκτροδίων με κλιπ αυτιού (EEPS) θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
το Alpha Conducting Solution™ (συμπεριλαμβάνεται).   

21. Περιορισμένη εγγύηση 5 ετών.  
 

 
 

Σας ευχαριστούμε που συστήσατε το Alpha-Stim® M. Αυτό το εγχειρίδιο είναι γραμμένο 
για το άτομο που θα χρησιμοποιήσει το Alpha-Stim® M, αλλά η βοήθειά σας θα είναι 
ανεκτίμητη για τον ασθενή σας. Ένας τρόπος που μπορείτε να βοηθήσετε, είναι να 
εξηγήσετε στον/στην ασθενή σας ακριβώς πού βρίσκεται το πρόβλημά του/της. 
Μπορείτε, επίσης, να προτείνετε συγκεκριμένες θέσεις για την τοποθέτηση των 
ηλεκτροδίων, από τις οποίες μπορεί να προέρχεται ένας συγκεκριμένος πόνος. Η 
Electromedical Products International, Inc. είναι άμεσα διαθέσιμη για να εξυπηρετήσει 
τις ανάγκες των ασθενών σας. Σε συχνή βάση γίνονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα 
νέων ερευνών, που μπορεί να έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα ενός 
ασθενούς. Μη διστάσετε να γράψετε, να καλέσετε, να στείλετε φαξ ή email στην EPI για 
οποιονδήποτε λόγο. Καλό είναι, επίσης, να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο για νέες 
πληροφορίες. Είναι επίσης καλοδεχούμενες οι εισηγήσεις σας, οι οποίες μπορεί να 
έχουν τη μορφή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η συμμετοχή σας 
στα φόρουμ στην ιστοσελίδα μας.   
 

Η Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway, Mineral Wells, TX 76067-9034 ΗΠΑ 

Χωρίς χρέωση 1.800.FOR.PAIN 
Εκτός ΗΠΑ +940.328.0788 

Φαξ 940.328.0888 
Email info@epii.com 

Ιστότοπος www.alpha-stim.com 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΥΓΕIΑΣ
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1.  Ενεργοποίηση-
Απενεργοποίηση  

 

2.  Συχνότητα. Τα  
0,5 Hz είναι η ισχυρότερη 
ρύθμιση συχνότητας και 
αυτή στην οποία οι 
περισσότεροι άνθρωποι 
θα επιτύχουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για όλες τις 
εφαρμογές (κλιπ αυτιών, 
έξυπνοι στυλεοί και 
ηλεκτρόδια AS-Trode™).  

 

3.  Χρονοδιακόπτης. Ο 
κύκλος κυματομορφής 10 
δευτερολέπτων έξυπνου 
στυλεού αρχίζει όταν τα 
ηλεκτρόδια αγγίζουν το 
δέρμα. Χρονοδιακόπτες αντίστροφης μέτρησης: επιλέξτε 10, 20, 40 ή 60 λεπτά.      

 Χρονόμετρο συνεχούς μέτρησης. 
 

4.  Κλείδωμα. Πατήστε 2 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή 
να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αν το επιθυμείτε.  

            
5.   ή το   ένταση. Αυξάνει ή μειώνει την ένταση για κάθε κανάλι. 

Αυξάνεται στα 50 μικροαμπέρ (µA) ανά δευτερόλεπτο όταν κρατιέται πατημένο. 
Μειώνεται στα 100 μΑ ανά δευτερόλεπτο. Όταν η συσκευή είναι 
ενεργοποιημένη, η προεπιλογή έντασης είναι 100 μΑ, εκτός από τη ρύθμιση 

 έξυπνου στυλεού, η οποία έχει προεπιλεγμένη ισχύ από τη 
προηγούμενη χρήση. 

ΚΟΥΜΠΙA ΕΛEΓΧΟΥ 
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1. Ο αισθητήρας φωτός ανάβει την οθόνη LCD για 10 δευτερόλεπτα σε σκοτεινό 
δωμάτιο όταν πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί. 

 

2.  Ενεργοποιείται το Κύκλωμα δοκιμής και μια ηχητική προειδοποίηση για 
να ενημερώσουν ότι η συσκευή δεν εκτελεί θεραπεία στο ένα ή και τα δύο 
κανάλια (θα εμφανιστεί ο αριθμός του καναλιού που δεν λειτουργεί). Αν δεν γίνει 
τίποτα άλλο, θα σταματήσει ο χρονοδιακόπτης και η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί σε 30 λεπτά. Για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Alpha-Stim® M, η 
ένταση πρέπει να ρυθμιστεί πάνω από 0 μA και τα ηλεκτρόδια που έχουν 
υγρανθεί πρέπει να είναι τοποθετημένα στο δέρμα. Μόλις το κύκλωμα 
αυτοελέγχου διασφαλίσει ότι όλα δουλεύουν σωστά, ακούγεται  ένα ηχητικό 
σήμα και εμφανίζεται η επανέναρξη του χρονομέτρου.  

 
  

ΟΘOΝΗ LCD 
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3.  Δείκτης φόρτισης μπαταρίας. Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν 
εμφανίζεται μόνο 1 γραμμή στον δείκτη, οπότε η συσκευή θα εκπέμψει 
ακουστική προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας και θα εκπέμπει ξανά την 
προειδοποίηση κάθε 10 λεπτά (εκτός εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
σίγασης). 

4.  Δείκτης ρύθμισης συχνότητας. 0,5, 1,5 ή 100 Hz και για τα δύο κανάλια. 
 

5.  Δείκτης ρύθμισης χρονοδιακόπτη. Επιλέξτε είτε  τον  κύκλο 
10 δευτερολέπτων έξυπνου στυλεού, ο οποίος ξεκινάει με το που έρχεται σε 
επαφή με το δέρμα, αντίστροφη μέτρηση 20, 40 ή 60 λεπτών με αυτόματη 
απενεργοποίηση, ή  το χρονόμετρο συνεχούς μέτρησης.  

 
6. Ο χρόνος που απομένει για όλες τις ρυθμίσεις,  εκτός από την επιλογή 

Συνεχής, που εμφανίζει το χρόνο που παρήλθε. 
 

7.  Ένταση 0 - 600 μικροαμπέρ (μΑ) για το 
Κανάλι 1. 

 

8.  Ένταση 0 - 600 μικροαμπέρ (μΑ) για το 
Κανάλι 2. 

 

9.  Το Κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο όταν είναι αναμμένη η οθόνη. 
 

10.  Επιλογή σίγασης για όλες τις λειτουργίες, εκτός του έξυπνου στυλεού. Για 
να το ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε πατήστε την αλληλουχία πλήκτρων: 
Κλείδωμα-Χρονοδιακόπτης-Κλείδωμα. 

 
11. Ο αθροιστικός χρονοδιακόπτης  καταγράφει τον συνολικό χρόνο χρήσης του 

Alpha-Stim ® M σε ώρες και λεπτά.  
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Συγχαρητήρια για την επιλογή της συσκευής Ηλεκτροθεραπείας Παλμικής Τρέχουσας 
Ισχύς χαμηλής έντασης (MET) και Διακρανιακής Ηλεκτροθεραπευτικής Διέγερσης (CES) 
Alpha-Stim® M. Έχετε αγοράσει μια ποιοτική ιατρική συσκευή. Με τον τρόπο αυτό, 
έχετε ήδη κάνει το πρώτο βήμα για μια πιο άνετη ζωή.  

Η Electromedical Products International, Inc. (EPI) είναι ένας κορυφαίος καινοτόμος 
της τελευταίας ιατρικής τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής σας. Η EPI και οι διανομείς της θεωρούν πρώτιστο καθήκον τους 
να παρέχουν βοήθεια σε όσους χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Διαθέτουμε 
εξειδικευμένους τεχνικούς για να διασφαλίζουμε ότι λαμβάνετε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα από τη θεραπεία. Μπορεί να προγραμματιστεί τηλεφωνική υποστήριξη 
στα αγγλικά, με εσάς ή το γιατρό σας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. έως 5 μ.μ., 
κεντρική ώρα (Τέξας, ΗΠΑ). Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω 
ταχυδρομείου, φαξ ή email. Η εταιρεία υποστηρίζει όλες τις ιατρικές συσκευές της με 5 
χρόνια περιορισμένη εγγύηση.  

Η Alpha-Stim® M είναι ιατρική συσκευή ακριβείας που χρησιμοποιείται για τη 
θεραπεία του άγχους, της αϋπνίας, της κατάθλιψης, και της αντιμετώπισης του οξέος, 
χρόνιου και μετατραυματικού πόνου. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται πιθανές 
παρενέργειες των φαρμάκων. Μετά τη θεραπεία, συνήθως δεν επιβάλλονται φυσικοί 
περιορισμοί και μπορείτε να συνεχίσετε τις κανονικές δραστηριότητές σας. Η θεραπεία 
είναι απλή και τη διαχειρίζεται εύκολα ο ίδιος ο ασθενής ανά πάσα στιγμή. Οι 
άνθρωποι που χρησιμοποιούν το Alpha-Stim® M συνήθως αναφέρουν μια ευχάριστη 
και χαλαρή αίσθηση ευεξίας. 

Η θεραπεία εφαρμόζεται με χειροκίνητους έξυπνους στυλεούς ή αυτοκόλλητα 
ηλεκτρόδια AS-Trode ™ για έλεγχο του πόνου ή με ηλεκτρόδια με κλιπ αυτιού για 
θεραπεία του άγχους,της αϋπνίας, της κατάθλιψης και του πόνου. Κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας μπορεί να νιώσετε μια ελαφρά αίσθηση μυρμηκίασης στα σημεία 
τοποθέτησης των ηλεκτροδίων. Εάν η ένταση είναι υπερβολικά υψηλή, μπορεί να 
νιώσετε ζάλη και ναυτία, τα οποία μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με μείωση της 
έντασης. 

Μόλις κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες για τη χρήση 
του προϊόντος, θα διαπιστώσετε ότι το Alpha-Stim® M είναι εύκολο στη χρήση. 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Φροντίστε να 
ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνονται εδώ και τυχόν ειδικές οδηγίες που θα λάβετε 
από το γιατρό σας. 
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Τα αποτελέσματα στην ηλεκτροϊατρική βασίζονται στο σχεδιασμό της κυματομορφής, 
στην ένταση της τρέχουσας παλμικής ισχύς που χρησιμοποιείται, στη θέση των 
ηλεκτροδίων και στο χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται η θεραπεία. Το Alpha-Stim® 
M είναι ένας μικροϋπολογιστής που ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στα 
ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης. Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα βάσει 
της υψηλότερης διαθέσιμης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και 
απρόσκοπτη απόδοση στο χρήστη. Ο σχεδιασμός διασφαλίζει την ασφάλεια μέσω της 
χρήσης άμεσα διαθέσιμων μπαταριών AA 1,5 volt.  

Το Alpha-Stim® M είναι το αποτέλεσμα έρευνας της Electromedical Products 
International, Inc. Είναι τεχνολογία ακριβείας που παράγει μια τροποποιημένη 
τετραγωνική διπολική κυματομορφή 0,5, 1,5, ή 100 Hz (παλμοί ανά δευτερόλεπτο), σε 
50 έως 600 μικροαμπέρ (1 μΑ είναι ένα εκατομμυριοστό του αμπέρ), σε έναν κύκλο 
λειτουργίας 50%.  

Το Alpha-Stim® M είναι μικρού μεγέθους, συμπαγές και ελαφρύ. Σχεδιάστηκε για 
να είναι ευέλικτο στη χρήση του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιατρείο, κλινική ή 
νοσοκομείο, όπου απαιτείται φορητός εξοπλισμός και άμεση ανταπόκριση, όπως για 
παράδειγμα σε ιατρικές ή στρατιωτικές εφαρμογές έκτακτης ανάγκης, καθώς και από 
τον ίδιο τον ασθενή για θεραπεία στο σπίτι βάσει προγράμματος ή αναλόγως των 
αναγκών.  

Τα χειριστήρια είναι πλήρως ψηφιακά για ακρίβεια, συνέπεια και αξιοπιστία και 
ταυτόχρονα είναι απλά και εύκολα στη λειτουργία τους. Ένας ρυθμιζόμενος 
χρονοδιακόπτης και μια επιλογή ασφάλισης που διατηρεί το χρόνο θεραπείας, τη 
συχνότητα και την ένταση, εξασφαλίζει την κυματομορφή και τη δοσολογία της 
θεραπείας που προσδιορίστηκε, ακόμη και αν σας αποσπάται η προσοχή ή κοιμάστε. 
Η ένταση μπορεί εύκολα να μειωθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η άνεση, ή να 
αυξηθεί/μειωθεί ο χρόνος θεραπείας.  

Το Alpha-Stim® M μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο γενικές κατηγορίες. 
Ηλεκτροθεραπεία Παλμικής Τρέχουσας Ισχύς χαμηλής έντασης, ή MET, είναι ένας 
γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή παλμικής τρέχουσας ισχύς 
χαμηλής ροής που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του πόνου, η οποία συνήθως 
εφαρμόζεται για 2 έως 5 λεπτά μέσω στυλεών ή αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων για 
εφαρμογές μεγαλύτερης διάρκειας. Διακρίνεται από προηγούμενες μορφές 
διαδερμικής ηλεκτρικής διέγερσης νεύρου (TENS) στο ότι η ΜΕΤ χρησιμοποιεί πολύ 
λιγότερη ένταση, αλλά παραδίδει την ισχύ σε πολύ μακρύτερους παλμούς. Ενώ οι 
συσκευές TENS πρέπει να φοριούνται συνεχώς, επειδή δεν προσφέρουν ουσιαστικά 
κανένα υπολειμματικό αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα της ΜΕΤ είναι μακράς διαρκείας 
και αθροιστικά. Η δεύτερη κατηγορία, που αντιπροσωπεύεται από την εφαρμογή που 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH 
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χρησιμοποιεί τα ηλεκτρόδια με κλιπ αυτιών για τη θεραπεία του εγκεφάλου για άγχος, 
αϋπνία, κατάθλιψη ή/και πόνο, είναι γνωστή ως Διακρανιακή Ηλεκτροθεραπευτική 
Διέγερση, ή CES. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Alpha-Stim® M είναι ένα ενσωματωμένο 
ηλεκτρονικό κύκλωμα που διατηρεί σχεδόν σταθερή την ένταση στα ηλεκτρόδια, κάτι 
που ελαχιστοποιεί την επίδραση των διαφορετικών επιπέδων αντίστασης του-
δέρματος. Το Alpha-Stim® M εκτελεί συνεχώς αυτοδιάγνωση για να διασφαλίσει ότι 
όλα τα εξαρτήματα του κυκλώματος λειτουργούν πάντα σωστά και τα ηλεκτρόδια 
έχουν επαρκή επαφή με το δέρμα. Τα εργονομικά και φιλικά προς το χρήστη 
χαρακτηριστικά (όπως ο έξυπνος στυλεός, το κλείδωμα, ο χρονοδιακόπτης αυτόματης 
απενεργοποίησης και το ηχητικό σήμα που σας προειδοποιεί αν φύγει από τη θέση του 
ένα ηλεκτρόδιο) κάνουν το Alpha-Stim® M αξιόπιστο, εύκολο, γρήγορο και ευχάριστο 
στη χρήση.  

Το Alpha-Stim® M αναπτύχθηκε από το νευροβιολόγο Ντάνιελ Λ. Κίρς και το 
μηχανικό Ρέιμοντ Τσάν. Ο δρ. Κίρς θεωρείται κορυφαίος ερευνητής στον τομέα της 
ηλεκτροϊατρικής από το 1972. Πιστοποιήθηκε στη διαχείριση πόνου από την 
Αμερικανική Ακαδημία Ελέγχου Πόνου (AAPM) το 1990 και του απονεμήθηκε το ετήσιο 
βραβείο Richard S. Weiner της AAPM το 2008 για τη διάκρισή του ως εκπαιδευτή 
διαχείρισης πόνου. Έγινε μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Άγχους το 1997. Είναι 
επίσης μέλος της Inter-Pain, της οργάνωσης για τους γιατρούς πόνου στη Γερμανία και 
την Ελβετία. Είναι ο υπεύθυνος της ενότητας ηλεκτρονικής ιατρικής του περιοδικού 
Practical Pain Management (Πρακτική Διαχείριση του Πόνου) και σύμβουλος σύνταξης 
του Journal of Neurotherapy (Περιοδικό Νευροθεραπείας). Ο δρ. Κίρς διετέλεσε κλινικός 
διευθυντής του Κέντρου για τις διαταραχές του πόνου και του άγχους στο Columbia-
Presbyterian Medical Center (Πρεσβυτεριανό Ιατρικό Κέντρο Κολούμπια) της Νέας 
Υόρκης και στο Sports Medicine Group (Όμιλος Αθλητικής Ιατρικής) στη Σάντα Μόνικα, 
Καλιφόρνια. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων και δίνει διαλέξεις συχνά σε 
γιατρούς και ψυχολόγους σε όλο τον κόσμο σχετικά με τον πόνο και τη διαχείριση του 
άγχους και είναι ειδικός σύμβουλος έρευνας και πρακτικής στα ιατρικά κέντρα του 
Τμήματος Βετεράνων και στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών.  
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Η εφαρμογή παλμικής τρέχουσας ισχύς για θεραπευτικούς σκοπούς δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Οι αρχαίοι αναγνώρισαν τη θεραπευτική αξία των φυσικών ηλεκτρικών 
φαινομένων πολύ πριν ο William Gilbert ορίσει την ηλεκτρική ενέργεια το 1600. Τόσο ο 
Αριστοτέλης όσο και ο Πλάτωνας γνώριζαν το ψάρι μαυρομουδιάστρα (Tetronarce 
nobiliana), το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιούσε το 46 μ.Χ. ο γιατρός Σκριβόνιος 
Λάργκος για την αντιμετώπιση μιας ποικιλίας ιατρικών καταστάσεων, από 
πονοκεφάλους μέχρι ουρική αρθρίτιδα (από το κεφάλι μέχρι τα πόδια). Στα 1800 οι 
οδοντίατροι ανέφεραν μείωση του πόνου με χρήση σχετικά πρωτόγονων συσκευών 
ηλεκτροθεραπείας.  

Μέχρι τα τέλη του 1800, οι συσκευές παλμικής τρέχουσας ισχύς ήταν ευρέως 
διαδεδομένες για τη διαχείριση του πόνου και θεωρούνταν κατάλληλες για τη 
θεραπεία διάφορων ιατρικών διαταραχών. Οι υπερβολικοί ισχυρισμοί που συνόδευαν 
τις αρχικές συσκευές που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικές τεχνολογίες, σε συνδυασμό με 
την πολιτική επιρροή των φαρμακευτικών λόμπι, είχαν ως αποτέλεσμα να δυσφημιστεί 
η συγκεκριμένη μορφή θεραπείας στο ιατρικό επάγγελμα στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Ως αποτέλεσμα, οι ιατρικές σχολές σταμάτησαν να διδάσκουν την ηλεκτροθεραπεία. Η 
βιοφυσική ουσιαστικά απαλείφθηκε από την ιατρική πρακτική αφήνοντας τη χημεία 
ως την κύρια επιστήμη και ταυτόχρονα μετατέθηκε σε αυτή το βάρος της ευθύνης για 
τη θεραπεία όλων των ασθενειών. Κατά τον 21ο αιώνα, ωστόσο, έγινε σαφές ότι η 
χημεία ως το μοναδικό θεραπευτικό μοντέλο για την ιατρική δεν ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες, κάτι που ανάγκασε τη σύγχρονη ιατρική να επανεξετάσει τις δυνατότητες 
της βιοφυσικής.  

Ο πειραματισμός με διέγερση παλμικής τρέχουσας ισχύς του εγκεφάλου σε 
χαμηλή ένταση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Γάλλους γιατρούς Λεντούκ και 
Ρουσώ το 1902. Αρχικά, αυτή η μέθοδος ονομάστηκε ηλεκτρικός ύπνος, καθώς 
θεωρήθηκε ότι ήταν ικανή να προκαλέσει ύπνο. Η έρευνα σχετικά με τη χρήση της 
θεραπείας, που είναι πλέον γνωστή ως Διακρανιακή Ηλεκτροθεραπευτική Διέγερση 
(CES), για την αντιμετώπιση του άγχους, της αϋπνίας, της κατάθλιψης και του πόνου 
άρχισε στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και πρωτοεμφανίστηκε 
στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1960.  

Το 1965 οι γιατροί Ρόναλντ Μέλτζακ από τον Καναδά και Πάτρικ Γόλ από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσίευσαν μια εργασία που περιέγραφε μια νέα περιεκτική 
θεωρία για τον τρόπο με τον οποίο το νευρικό σύστημα επεξεργάζεται τον πόνο. Η 
θεωρία Ελέγχου πύλης ανέλυε επίσης το πως η διέγερση παλμικής τρέχουσας ισχύς 
μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογία των οδών πόνου. Μέχρι το 1967 είχε ξεκινήσει η 
χειρουργική εμφύτευση ηλεκτρικών συσκευών για τον έλεγχο σοβαρού πόνου στην 
πλάτη. Οι επιφανειακές ηλεκτρικές συσκευές διέγερσης χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για 
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τη δοκιμή της απόκρισης του ατόμου για τη διαλογή των υποψηφίων που θα 
λάμβαναν τα εμφυτεύματα, καθώς και για τον προσδιορισμό της πλέον 
αποτελεσματικής θέσης για την εμφύτευση του ηλεκτροδίου. Ανακαλύφθηκε σύντομα 
ότι η ηλεκτροθεραπεία μέσω του δέρματος (διαδερμική) ήταν επίσης αποτελεσματική 
και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση από τον πόνο, ώστε να 
αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση. Από τότε, αυτές οι συσκευές, οι οποίες είναι 
γνωστές ως διαδερμικοί ηλεκτρικοί διεγέρτες νεύρου (TENS), έχουν γίνει ευρέως 
αποδεκτές από τους επαγγελματίες υγείας για τον έλεγχο πολλών μορφών πόνου.  

Όλη η ζωή είναι ηλεκτροχημικής φύσης. Υπάρχουν εκτεταμένα ηλεκτρικά πεδία 
τα οποία λειτουργούν σε όλο το σύμπαν, καθώς και στο σώμα. Το νευρικό σύστημα, 
για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι λειτουργεί τόσο μέσω ηλεκτροχημικών όσο και 
αμιγώς ηλεκτρικών σημάτων. Για την ακρίβεια, όλα τα μόρια συγκρατούνται μεταξύ 
τους με ηλεκτρικούς δεσμούς σε ατομικό επίπεδο. Βασικές επιστημονικές έρευνες, 
σχετικά με τη φύση των βιοηλεκτρικών συστημάτων ελέγχου στους ανθρώπους και τα 
ζώα, οδήγησαν ερευνητές όπως τον Αμερικανό δρ. Ρόμπερτ Ο. Μπέκερ1 και το Σουηδό 
δρ. Μπγιόρν Νόρντεστρομ2 (ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Συνόδου Νόμπελ) να 
προτείνουν εντελώς νέες θεωρίες για τη φυσιολογία, με βάση τις πιο πρόσφατες 
αντιλήψεις περί της βιοφυσικής.  

Η τεχνολογία Alpha-Stim® ενσωματώνει αυτές τις θεωρίες και η θεραπεία που 
παρέχει αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική από άλλες θεραπείες για τις καταστάσεις 
που αντιμετωπίζει. Το αρχικό μοντέλο Alpha-Stim® 2000 ζύγιζε 20 κιλά και κόστιζε 
5.850 δολάρια, όταν πρωτοκυκλοφόρησετο 1981. Το Alpha-Stim® M χρησιμοποιεί την 
πιο προηγμένη τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σήμερα. Είναι πλέον εφικτό να 
ανακουφίσει το άγχος, την αϋπνία, την κατάθλιψη και τον πόνο στις περισσότερες 
περιπτώσεις, με πολύ μικρότερη ένταση από ότι χρησιμοποιούταν σε προηγούμενες 
αντίστοιχες συσκευές, και να προσφέρει μακροχρόνια και σωρευτική ανακούφιση με 
λιγότερο από 20 λεπτά θεραπείας μέρα παρά μέρα. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, 
πιστεύουμε ότι το νέο σας Alpha-Stim® M θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σας.  

 
  

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

Medical Publications, 1983.  
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Καθαρό δέρμα  
Καθαρίστε το δέρμα γύρω από την περιοχή θεραπείας, πριν από την 
εφαρμογή των ηλεκτροδίων. Χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι και νερό, 
επιθέματα αλκοόλης ή αντιβακτηριακά μαντηλάκια και αφήστε το δέρμα να 
στεγνώσει. Πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά περιοχές όπου έχει 
συσσωρευτεί λιπαρότητα ή βρωμιά, ή όπου έχουν χρησιμοποιηθεί 
καλλυντικά ή σπρέι μαλλιών, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής αγωγιμότητα. 
Θα πρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση του δέρματος πριν και μετά 
τη θεραπεία. Σε ανοιχτόχρωμο τύπο δέρματος μπορεί να σημειωθεί 
ερεθισμός. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό στο δέρμα, μετά τη θεραπεία, θα 
πρέπει να διακόψετε τη χρήση και να εφαρμόσετε κρέμα κατάλληλη για το 
δέρμα. Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον ερεθισμό μετακινώντας τα 
ηλεκτρόδια σε διάφορα σημεία επάνω στην επιφάνεια του δέρματος. 

 
Αξιολογήστε τον πόνο σας  
Αξιολογήστε τον πόνο σας πριν, περιοδικά κατά τη θεραπεία και μετά από 
κάθε θεραπεία. Ο γιατρός σας μπορεί να σας δώσει οδηγίες που θα σας 
βοηθήσουν να κάνετε μια γρήγορη και απλή αξιολόγηση. Στις οδηγίες μπορεί 
να συμπεριλαμβάνεται μια απλή μετακίνηση σε θέση όπου νιώθετε 
περισσότερο πόνο, και στη συνέχεια θα σημειώνετε το επίπεδο πόνου που 
αισθάνεστε σε μια κλίμακα από 0 (χωρίς πόνο) έως 10 (μέγιστος πόνος) στην 
αρχή και στο τέλος κάθε θεραπείας. Αν δοκιμάσετε να εκτελέσετε μια κίνηση 
στο σημείο του σώματος που επηρεάζεται, και τη συγκρίνετε με την 
ευκολότερη κίνηση του συγκεκριμένου σημείου, σε συνδυασμό με το 
μειωμένο πόνο μετά τη θεραπεία, θα έχετε ένα καλό σημείο αναφοράς για 
την πρόοδο της θεραπείας. Επειδή το Alpha-Stim® επιφέρει γρήγορα 
αποτελέσματα για τους περισσότερους ανθρώπους, καλό είναι να 
χρησιμοποιήσετε αυτά τα σημεία αναφοράς για να προσδιορίσετε την 
αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας θεραπείας. Η τήρηση 
ενός ημερήσιου (ή ακόμη και ωριαίου) διαγράμματος αλλαγών στις θέσεις και 
τα επίπεδα πόνου σας, σε κλίμακα από 0 έως 10, θα βοηθήσει την 
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παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας και μπορεί να είναι χρήσιμο και 
για τον προσδιορισμό των καλύτερων περιοχών για θεραπεία. Για να 
κατανοήσετε αυτό το σύστημα, ακολουθεί μια περιγραφή των επιπέδων 
πόνου (η χρήση μονών αριθμών για τις ενδιάμεσες τιμές, π.χ., Επίπεδο 1, θα 
υποδεικνύει έναν πολύ ελαφρύ πόνο που δεν παρεμβαίνει στις 
δραστηριότητες):  
 
Επίπεδο πόνου    Περιγραφή  
  0 Χωρίς πόνο. 

2 Ήπιος πόνος, τον αισθάνεστε μόνο όταν εστιάσετε σε αυτόν. 
Θεωρείται εκνευριστικός και ενοχλητικός, αλλά παρεμποδίζει 
μόνο ελαφρώς τις καθημερινές δραστηριότητες (ADL). 

 4 Ανεκτός πόνος, τον οποίο μπορείτε σχετικά εύκολα να 
αγνοήσετε. 

 6  Δυσάρεστος πόνος, ο οποίος παρεμποδίζει σημαντικά τις 
καθημερινές δραστηριότητες σας.  

 8 Σοβαρός πόνος που προκαλεί αδυναμία συγκέντρωσης ή 
εκτέλεσης οποιωνδήποτε άλλων εργασιών, εκτός των απλών. 

 10 Παραλυτικός πόνος που προκαλεί  αδυναμία εκτέλεσης 
ακόμη και των καθημερινών δραστηριοτήτων.  

 
Μπορεί, επίσης, να είναι χρήσιμο να διατηρείτε ένα ημερολόγιο στο οποίο να 
καταγράφετε το πότε εφαρμόζετε τη θεραπεία Alpha-Stim®, τη διάρκεια κάθε 
θεραπείας, τις συχνότητες (Hz) και τις ρυθμίσεις έντασης (μA) μαζί με τις 
θέσεις των ηλεκτροδίων. 
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Επειδή το Alpha-Stim® M χρησιμοποιεί πολύ χαμηλό επίπεδο τρέχουσας 
ισχύς, πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται τίποτα, ακόμα και στη μέγιστη 
ένταση. Μην ανησυχείτε αν δεν μπορείτε να αισθανθείτε την παλμική 
τρέχουσα ισχύ. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και η αίσθηση που έχετε 
δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα. Το Alpha-Stim® M λειτουργεί, εκτός εάν 
εμφανιστεί το σύμβολο του  Κυκλώματος δοκιμής με ένδειξη αριθμού 1 
ή 2 για το κανάλι που χρησιμοποιείτε, ή όταν η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας 
είναι στην τελευταία γραμμή. Μερικοί άνθρωποι επιτυγχάνουν μέγιστη 
ανακούφιση όταν χρησιμοποιούν το Alpha-Stim® M για ώρες κάθε μέρα ή 
ακόμα και συνέχεια. Παρόλο που αυτό είναι σπανίως απαραίτητο, δεν είναι 
επιβλαβές, γι 'αυτό χρησιμοποιήστε το Alpha-Stim® M άφοβα, γνωρίζοντας 
ότι έχετε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο και ΜΗΝ ΑΦHΝΕΤΕ 
ΤIΠΟΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ™. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙHΣΤΕ AΦΟΒΑ ΤΟ ALPHA-STIM® M

Σύντομος οδηγός  
 

Διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες. Στη 
συνέχεια, αφού ενεργοποιήσετε το Alpha-Stim® M 
πατώντας απλά το πλήκτρο Τροφοδοσία, τοποθετήστε 
τα ηλεκτρόδια ή τα κλιπ αυτιών στην κατάλληλη θέση και 
ρυθμίστε την ένταση σε ένα άνετο επίπεδο. Οι παράμετροι 
χρόνου και συχνότητας αποθηκεύονται ως προεπιλογή 
από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, μέχρι να αλλάξουν. Αυτό 
είναι όλο! Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση προς τα 
επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να πετύχετε ένα άνετο 
επίπεδο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, αν είναι απαραίτητο. 
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1. Συνδέστε το άκρο του διπλού συνδέσμου των καλωδίων στην υποδοχή Κανάλι 1 

ή Κανάλι 2 και συνδέστε τους ακροδέκτες στους έξυπνους στυλεούς. Εικόνα 1. 
 

2. Εφαρμόστε τα Μαξιλαράκια ηλεκτροδίων στυλεού (PEPS™) στους 
στυλεούς, τοποθετώντας την καθαρή ακίδα του στυλεού στη θήκη PEP™. Η 
θήκη θήκη PEP™ ανοίγει με την ετικέτα 
στο κάτω μέρος. Εικόνα 2.  
 

 

 
3. Πιέστε Τροφοδοσία για ενεργοποίηση.  
 
4. Ρυθμίστε τη Συχνότητα σε 0,5 Hz ή στην επιθυμητή ρύθμιση. Για τα αρθρικά 

προβλήματα (π.χ., ώμοι, αγκώνες, καρπός, δάχτυλα, γοφοί, γόνατα, αστράγαλοι, 
δάκτυλα ποδιών) χρησιμοποιούνται 100 Hz για 10-20 δευτερόλεπτα με 
μετάπτωση αμέσως σε 0,5 Hz. Δοκιμάστε 1,5 Hz, αν δεν είναι αποτελεσματικά τα 
0,5 Hz.  

 
5. Επιλέξτε ρύθμιση στυλεού στον χρονοδιακόπτη. 

 
6. Ρυθμίστε την ένταση στο Κανάλι που χρησιμοποιείται σε 6 (600 µA). Μειώστε 

αμέσως, αν νιώσετε άβολα. Όταν χρησιμοποιείται στο κεφάλι ή κοντά στο 
κεφάλι, μειώστε αμέσως την ένταση, εάν νιώσετε ζάλη ή ναυτία. Αυτό μπορεί να 
συμβεί στα αρχικά στάδια ή μετά από μερικά λεπτά εφαρμογής της θεραπείας. Η 
μείωση της έντασης θα ανακουφίσει αμέσως αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα. 

ΘΕΡΑΠΕIΑ ΜΕ  ΤΗ ΧΡHΣΗ EΞΥΠΝΩΝ ΣΤΥΛEΩΝ ΠOΝΟΥ 

Εικόνα 2 
Εικόνα 1 
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7. Εμποτίστε καλά το PEPS™ με αρκετές 

σταγόνες Alpha Conducting Solution™ 
(ACS). Επαναλάβετε, αναλόγως των αναγκών, 
καθ 'όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Εικόνα 3.  

 
8. Σημειώστε το επίπεδο πόνου για όλες τις 

περιοχές που υποβάλλονται σε θεραπεία, 
καθώς και τυχόν περιορισμούς των κινήσεων 
στις αρθρώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Είναι 
χρήσιμο να διατηρείτε ένα ημερολόγιο στο 
οποίο να καταγράφετε τα επίπεδα πόνου, 
όπου το 0 σημαίνει ότι δεν νιώθετε καθόλου 
πόνο και 10 είναι ο χειρότερος πόνος που 
νιώθετε, μαζί με την ώρα της ημέρας, τη 
διάρκεια της θεραπείας, τη συχνότητα και τα 
επίπεδα ρεύματος που χρησιμοποιήθηκαν, 
μαζί με τα πιο αποτελεσματικά σημεία τοποθέτησης των ηλεκτροδίων.  

 
9. Εφαρμόστε τους έξυπνους στυλεούς σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Ο κύκλος θα 

ξεκινήσει με 2 μπιπ με την επαφή των μαξιλαριών με το δέρμα, και θα τελειώσει 
με ένα μόνο μπιπ. Κρατήστε τους στυλεούς σταθερά κολλημένους επάνω στο 
δέρμα για ολόκληρο τον κύκλο των 10 δευτερολέπτων, πριν μετακινηθείτε στην 
επόμενη θέση θεραπείας. Αφαιρέστε τον στυλεό από το δέρμα και 
αντικαταστήστε τον για να επαναλάβετε τη θεραπεία στην ίδια θέση. Ανατρέξτε 
στις Πρωτόκολλα θεραπείας με έξυπνο στυλεό για κατευθυντήριες γραμμές 
για τα σημεία τοποθέτησης των στυλεών. Εικόνα 4. 

 

 
Εικόνα 4 

 

Εικόνα 3 
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10. Θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τους έξυπνους στυλεούς με τέτοιο τρόπο, 

ώστε το ρεύμα να ρέει από τον ένα στον άλλο μέσω της περιοχής που λαμβάνει 
τη θεραπεία. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται δύο έξυπνοι στυλεοί μαζί, 
ώστε να κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εικόνα 5.  

 

 
 

Εικόνα 5 
 
11. Συνεχίστε τη θεραπεία μέχρι να εξαφανιστεί ο πόνος ή να επιτύχετε τη μέγιστη 

εφικτή ανακούφιση. Συνήθως αυξάνεται το εύρος των κινήσεων στις περιοχές 
που υποβάλλονται σε θεραπεία. Μερικές φορές παρατηρείται αίσθηση 
δυσκαμψίας ή σφιξίματος των περιοχών του σώματος που υποβάλλονται σε 
θεραπεία, αφού σταματήσει ο πόνος. Αυτή η αίσθηση μειώνεται σταδιακά με την 
πάροδο του χρόνου.  

 
12. Πατήστε Τροφοδοσία για απενεργοποίηση.  

 
13. Απορρίψτε τα PEPS™.  

 
14. Ολοκληρώστε με Διακρανιακή Ηλεκτροθεραπευτική Διέγερση (ανατρέξτε στις 

οδηγίες στη σελίδα 24). 
 

15. Επαναλάβετε αναλόγως των αναγκών. Τα αποτελέσματα συνήθως βελτιώνονται 
και διαρκούν περισσότερο με πρόσθετες θεραπείες. 

 
16. Αποθηκεύστε το Alpha-Stim® M μακριά από παιδιά.  
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1. Αρχικά εφαρμόστε τη θεραπεία σε γενικότερη περιοχή, πέραν του 
συγκεκριμένου σημείου θεραπείας (π.χ., σε ολόκληρο το πόδι για πόνο στο 
γόνατο), σε τουλάχιστον 2 θέσεις, διασφαλίζοντας πάντοτε ότι το ρεύμα 
ρέει μεταξύ των στυλέων μέσω της περιοχής θεραπείας. Εικόνα 6.1.  

 
2. Σταδιακά θα πρέπει να εφαρμόζετε τη θεραπεία πιο κοντά, στην 

περιφέρεια, και επάνω στο σημείο που στοχεύετε για περίπου 1 λεπτό, 
μετακινώντας τους έξυπνους στυλεούς σε περίπου 6 διαφορετικές γωνίες 
προσέγγισης, με τους στυλεούς να τοποθετούνται πάντα στις αντίθετες 
πλευρές του σώματος (π.χ. εμπρός και πίσω ή στα πλάγια). Εικόνα 6.2. 

 
3. Εφαρμόστε τη θεραπεία και στις δύο πλευρές του ίδιου τμήματος σώματος 

σε τουλάχιστον 2 θέσεις (όπως στο άλλο γόνατο, στον καρπό, στην άλλη 
πλευρά της πλάτης κ.λπ.). Εικόνα 6.3. 

 
4. Συνδέστε τις δύο πλευρές τοποθετώντας τον έναν στυλεό κάτω από την 

περιοχή που λαμβάνει τη θεραπεία και τον άλλο στην ίδια θέση στην 
αντίθετη πλευρά του σώματος, σε μερικά σημεία. Για παράδειγμα, 
ακολουθήστε «μια γραμμή» κάτω και γύρω από κάθε γόνατο, 
τοποθετώντας τους στυλεούς σε διαστήματα κατά μήκος της γραμμής. 
Εικόνα 6.4. Για τον πόνο στην πλάτη, τοποθετήστε τους στυλεούς σε 
τουλάχιστον 3 θέσεις και στις δύο πλευρές του σώματος στο επίπεδο που 
λαμβάνει τη θεραπεία, καθώς και λίγο πιο πάνω και λίγο πιο κάτω. Αυτό 
κατευθύνει το ρεύμα μέσω των νεύρων και του νωτιαίου μυελού.          
Εικόνα 7.  

 
5. Επαναλάβετε ανάλογα με τις ανάγκες, αλλάζοντας τις θέσεις των έξυπνων 

στυλεών, διασφαλίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις ότι το ρεύμα ρέει 
ανάμεσα στους στυλεούς μέσω της περιοχής που λαμβάνει τη θεραπεία.  

 
6. Συνεχίστε τη θεραπεία μέχρι να εξαφανιστεί ο πόνος ή να επιτύχετε τη 

μέγιστη εφικτή ανακούφιση.  

ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ALPHA-STIM®  
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Εικόνα 6.1 Εικόνα 6.2 

Εικόνα 6.3 Εικόνα 6.4 
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Εικόνα 7 

  

1 2

3 4
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1. Για την θεραπεία οποιουδήποτε προβλήματος στο λαιμό και στα χέρια (π.χ. 

δάχτυλα, χέρι, καρποί, αγκώνες, ώμοι) συνδέστε τις δύο πλευρές τοποθετώντας 
έναν έξυπνο στυλεό στο ένα ακροδάχτυλο του  ενός χεριού και τον άλλον έξυπνο 
στυλεό στο ίδιο ακροδάχτυλο του άλλου χεριού για 10 - 20 δευτερόλεπτα 
(δηλαδή στο ακροδάχτυλο του αντίχειρα και των δύο χεριών, στους δείκτες και 
των δύο χεριών κλπ. και για τα 5 δάχτυλα). Εικόνα 8. Η ίδια στρατηγική, εάν 
εφαρμοστεί στα δάχτυλα των ποδιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία 
οποιουδήποτε προβλήματος στα πόδια, όπως τα δάχτυλα των ποδιών, των 
ίδιων των ποδιών, των αστραγάλων και των γόνατων, αλλά όχι των γοφών. Ο 
πόνος στους γοφούς απαιτεί τοπική θεραπεία με χρήση στυλεού, ίδια με αυτή 
που περιγράφεται περιγράφεται στη στρατηγική Α.  

 
2. Επαναλάβετε ανάλογα με τις ανάγκες, αλλάζοντας τις θέσεις του στυλεού και 

διασφαλίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις ότι το ρεύμα ρέει μέσω της περιοχής 
που λαμβάνει τη θεραπεία, τοποθετώντας τους στυλεούς πέρα από την περιοχή 
που λαμβάνει τη θεραπεία, σε μια κατεύθυνση μακριά από τη σπονδυλική στήλη. 

 
3. Συνεχίστε τη θεραπεία μέχρι να εξαφανιστεί ο πόνος ή να επιτύχετε τη μέγιστη 

εφικτή ανακούφιση. 
 

 
 

 
 

ΔΕYΤΕΡΟ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΣΤΥΛΕΟΎ

Εικόνα 8 
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1. Συνδέστε το άκρο του διπλού συνδέσμου των καλωδίων στην υποδοχή 

Κανάλι 1 ή Κανάλι 2 και συνδέστε τους ακροδέκτες στους έξυπνους 
στυλεούς. Εικόνα 1. 

 

2. Πιέστε Τροφοδοσία για ενεργοποίηση.  
 

3. Εκτελέστε σίγαση του ήχου, αν το επιθυμείτε με την παρακάτω αλληλουχία 
κουμπιών: Κλείδωμα-Χρονοδιακόπτης-Κλείδωμα. Για να επαναφέρετε 
την ηχητική ειδοποίηση, πατήστε την ίδια ακολουθία πλήκτρων.  

   
4. Ρυθμίστε τη Συχνότητα σε 0,5 Hz ή στην επιθυμητή ρύθμιση. 
 

5. Ρυθμίστε το Χρονοδιακόπτη σε 10, 20, 40, 60 λεπτά ή σε Συνεχή. Αυτό 
εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Μερικοί από τους παράγοντες 
που καθορίζουν τη διάρκεια της θεραπείας είναι η αιτία και η σοβαρότητα 
του πόνου, η γενική υγεία σας, καθώς και οποιαδήποτε σωματική ή 
ψυχολογική ένταση η οποία μπορεί να επιβαρύνει στην κατάστασή. Η 
τυπική διάρκεια  της θεραπείας είναι 20 λεπτά έως 1 ώρα ανά σημείο 
τοποθέτησης του AS-Trode™. Συνήθως δεν είναι απαραίτητος πρόσθετος 
χρόνος θεραπείας. Το Alpha-Stim® M μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς 
όλη την ημέρα για μήνες ή και χρόνια σε σοβαρές περιπτώσεις, αλλά η 
χρήση αυτή είναι σπανίως απαραίτητη. 

 
6. Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση στο/στα Κανάλι/α που χρησιμοποιείτε. 

Ρυθμίστε στο 6 (600 μΑ) για μέγιστη ανακούφιση από τον πόνο, αλλά 
μειώστε αμέσως την ένταση, εάν δεν νιώθετε άνετα. Ρυθμίστε στο 1 (100 
μΑ) όταν χρησιμοποιείτε AS-Trodes™ για πάνω από 1 ώρα. Αυξήστε την 
ένταση όσο χρειάζεται για απάλυνση του πόνου, αλλά μειώστε την στο 
χαμηλότερο δυνατό αποτελεσματικό επίπεδο (όχι μικρότερο από 100 μΑ), 
όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό έχει 
αποδειχθεί ότι παρέχει καλύτερα αποτελέσματα, σε σύγκριση με συνεχή 
εφαρμογή του μέγιστου επιπέδου ρεύματος. 

 

7. Πατήστε το κουμπί Κλείδωμα δύο φορές για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις, 
αν θέλετε. Πατήστε ξανά το κουμπί Κλείδωμα δύο φορές για να 
ξεκλειδώσετε και να αλλάξετε τη ρύθμιση, εάν είναι απαραίτητο. 

 

ΘΕΡΑΠΕIΑ ΠOΝΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡOΔΙΑ AS-TRODE™
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8. Σημειώστε το επίπεδο πόνου για όλες τις περιοχές που υποβάλλονται σε 
θεραπεία, καθώς και τυχόν περιορισμούς των κινήσεων στις αρθρώσεις 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Είναι 
χρήσιμο να διατηρείτε ένα ημερολόγιο στο οποίο να καταγράφετε τα 
επίπεδα πόνου, όπου το 0 σημαίνει ότι δεν νιώθετε καθόλου πόνο και το 10 
είναι ο χειρότερος πόνος που νιώθετε, μαζί με την ώρα της ημέρας, τη 
διάρκεια της θεραπείας, τη συχνότητα και τα επίπεδα ρεύματος που 
χρησιμοποιήθηκαν, μαζί με τα πιο αποτελεσματικά σημεία τοποθέτησης 
του AS-Trode™.  

  

9. Ξεκολλήστε τα αυτοκόλλητα AS-Trodes™ από το προστατευτικό 
υπόστρωμα. Κρατήστε το υπόστρωμα για αποθήκευση των AS-Trodes™ 
μετά τη χρήση. Εικόνα 9. Εάν η κόλλα στεγνώσει και τα ηλεκτρόδια δεν 
κολλήσουν καλά, μπορείτε να τα βρέξετε με μερικές σταγόνες Alpha 
Conducting Solution™ (ACS) και στη συνέχεια να τρίψετε ελαφρά το 
δάχτυλό σας επάνω στο ηλεκτρόδιο για να απλώσετε το διάλυμα επάνω 
στο ζελέ του ηλεκτροδίου. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί γιατί αν 
χρησιμοποιήσετε υπερβολική ποσότητα ACS™ θα απορροφηθεί από τα  
AS-Trodes™ και θα μειωθεί η ικανότητά τους να κολλήσουν στο δέρμα.  

 

 
 

Εικόνα 9 
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10. Εφαρμόστε τα AS-Trodes™ σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Θα πρέπει πάντα 
να τοποθετείτε τα AS-Trodes™ με τέτοιο τρόπο, ώστε το ρεύμα να ρέει από 
το ένα στο άλλο μέσω της περιοχής που λαμβάνει τη θεραπεία. Πρέπει 
πάντα να χρησιμοποιούνται δύο AS-Trodes™ μαζί, ώστε να κλείνει το 
ηλεκτρικό κύκλωμα. Εικόνα 10. 

 
11. Μετακινήστε τα AS-Trodes™ όσο 

χρειάζεται, για να έχετε τα 
καλύτερα αποτελέσματα. 

 
12. Συνεχίστε τη θεραπεία μέχρι να 

εξαφανιστεί ο πόνος ή να επιτύχετε 
τη μέγιστη εφικτή ανακούφιση. 
Συνήθως αυξάνεται το εύρος των 
κινήσεων στις περιοχές που 
υποβάλλονται σε θεραπεία.  
Μερικές φορές παρατηρείται 
αίσθηση δυσκαμψίας ή σφιξίματος 
των περιοχών του σώματος που υποβάλλονται σε θεραπεία αφού 
σταματήσει ο πόνος, αλλά η αίσθηση μειώνεται σταδιακά, μετά από 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

 
13. Βάλτε τα χρησιμοποιημένα AS-Trodes™ σε σακούλα και σφραγίστε την. 

Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τα ηλεκτρόδια, όταν η κόλλα έχει 
αδυνατίσει ή φθαρεί μέχρι το αγώγιμο υπόστρωμα. Χρησιμοποιείτε μόνο 
ασημένια ηλεκτρόδια EPI AS-Trode™ που διατίθενται μέσω του 
εξουσιοδοτημένου διανομέα Alpha-Stim®. Πολλά άλλα ηλεκτρόδια 
παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερη αγωγιμότητα και δεν επιτρέπουν στο 
ρεύμα του Alpha-Stim® να διαπεράσει την ηλεκτρική αντίσταση του 
δέρματος.  

 
14. Ολοκληρώστε με τη Διακρανιακή Ηλεκτροθεραπευτική Διέγερση 

(ανατρέξτε στις οδηγίες στη επόμενη σελίδα). 
 
15. Επαναλάβετε αναλόγως των αναγκών. Τα αποτελέσματα συνήθως 

βελτιώνονται και διαρκούν περισσότερο με πρόσθετες θεραπείες. 
 
16. Αποθηκεύστε το Alpha-Stim® M μακριά από παιδιά.  
  

Εικόνα 10 
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1. Καθαρίστε τους λοβούς του αυτιού είτε με ήπιο σαπούνι και νερό, με επιθέματα 

αλκοόλης ή με αντιβακτηριακά μαντηλάκια, και αφήστε το δέρμα να στεγνώσει. 
Πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά περιοχές όπου έχει συσσωρευτεί 
λιπαρότητα ή βρωμιά, ή όπου έχουν χρησιμοποιηθεί καλλυντικά ή σπρέι 
μαλλιών, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής αγωγιμότητα. Θα πρέπει να 
παρακολουθείτε την κατάσταση του δέρματος πριν και μετά τη θεραπεία. Σε 
ανοιχτόχρωμο τύπο δέρματος μπορεί να σημειωθεί ερεθισμός. Εάν 
παρατηρήσετε ερεθισμό στο δέρμα, μετά τη θεραπεία, θα πρέπει να διακόψετε 
τη χρήση και να εφαρμόσετε κρέμα κατάλληλη για το δέρμα. Μπορείτε να 
ελαχιστοποιήσετε τον ερεθισμό μετακινώντας τα κλιπ αυτιών σε διάφορα 
σημεία στο λοβό του αυτιού. 

2. Συνδέστε το άκρο του διπλού συνδέσμου των καλωδίων των κλιπ αυτιών στην 
υποδοχή Κανάλι 1 ή Κανάλι 2 .  

3. Αφαιρέστε και πετάξτε παλιά Μαξιλαράκια ηλεκτροδίων με κλιπ αυτιού 
(EEPS) εάν υπάρχουν. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα κόλλας, καθαρίστε και 
στεγνώστε τα κλιπ αυτιού και συνδέστε 4 νέα EEPS. Σημειώστε ότι το κουτί των 
EEP ανοίγει με την ετικέτα στο κάτω μέρος. 

4. Εμποτίστε 4 νέα Μαξιλαράκια ηλεκτροδίων με κλιπ αυτιού (EEPS) με μερικές 
σταγόνες Alpha Conducting Solution™ (ACS) ενώ είναι τοποθετημένα στα 
ηλεκτρόδια με κλιπ αυτιού. 

5. Πιέστε Τροφοδοσία για ενεργοποίηση.  

6. Εκτελέστε σίγαση του ήχου, αν το επιθυμείτε με την παρακάτω αλληλουχία 
κουμπιών: Κλείδωμα-Χρονοδιακόπτης-Κλείδωμα. Για να επαναφέρετε την 
ηχητική ειδοποίηση, πατήστε την ίδια ακολουθία πλήκτρων.  

7. Ρυθμίστε τη Συχνότητα σε 0,5 Hz. 

ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚOΣ ΔΙΕΓEΡΤΗΣ 
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8. Ρυθμίστε το Χρονοδιακόπτη. Συνήθως 
επαρκούν 20 λεπτά λειτουργίας, εάν η 
ένταση είναι ρυθμισμένη στα 250 μΑ.  

9. Πιέστε τα κλιπ αυτιού και τοποθετήστε 
από ένα στους λοβούς των αυτιών. 
Εικόνα 11. 

10. Η προεπιλεγμένη ένταση  είναι 1 (100 
μΑ) όταν ενεργοποιηθεί το Alpha-Stim® 
M. Αυξήστε αργά την ένταση (το 6 είναι 
η υψηλότερη ρύθμιση) μέχρι να νιώσετε 
έναν ελαφρύ ίλιγγο (αίσθημα ζάλης, 
παρόμοιο με την αίσθηση κουνήματος 
σε ένα σκάφος) και στη συνέχεια μειώστε την αμέσως μέχρι να σταματήσει η 
ζάλη. Επίσης, μειώστε αμέσως την ένταση εάν η συνήθης αίσθηση βόμβου που 
αισθάνεστε στους λοβούς του αυτιού είναι δυσάρεστη. Τα άτομα που έχουν 
ιστορικό ιλίγγου, όπως ασθένεια των κινήσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
ανεπαίσθητη ρύθμιση έντασης 1 (100 μΑ) για μία ώρα ή περισσότερο, για να 
αποφύγουν τον υπολειπόμενο ίλιγγο μετά από τη θεραπεία. Το ανεκτό επίπεδο 
έντασης θα καθοριστεί από την υποκειμενική αίσθηση ιλίγγου, η οποία θα 
πρέπει να υποχωρήσει αμέσως μετά τη μείωση της έντασης. Η ένταση πρέπει 
πάντα να μειώνεται λίγο κάτω από το επίπεδο που προκαλεί ίλιγγο. 

11. Πατήστε το κουμπί Κλείδωμα δύο φορές για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις, αν 
θέλετε. Πατήστε ξανά το κουμπί Κλείδωμα δύο φορές για να ξεκλειδώσετε και 
να αλλάξετε τη ρύθμιση, εάν είναι απαραίτητο. 

12. Χαλαρώστε, αν είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Είναι καλύτερο 
να καθίσετε ήρεμα ή να ξαπλώσετε, αν και είναι επίσης δυνατή η ανάγνωση, η 
εργασία σε γραφείο ή η παρακολούθηση τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. Μην προσπαθήσετε να οδηγήσετε ή να χειριστείτε επικίνδυνα 
εργαλεία ή μηχανήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  

13. Η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος του χρονομετρημένου 
κύκλου.  

 

Εικόνα 11 
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14. Θα πρέπει να ολοκληρώνετε πάντα μια συνεδρία CES. Όταν ολοκληρωθεί η 
χρονομετρημένη συνεδρία και εξακολουθεί να υπάρχει μια αίσθηση «βάρους», 
συνεχίστε τη θεραπεία μέχρι να περάσουν τουλάχιστον 2 λεπτά από τη στιγμή 
που θα σας φύγει το βάρος και θα αισθάνεστε "ξαλαφροί". Εάν δεν το κάνετε 
αυτό, μπορεί να έχει ως συνέπεια να νιώσετε αποπροσανατολισμό που μπορεί 
να διαρκέσει από μερικές ώρες έως και ημέρες. Μερικοί άνθρωποι 
επωφελούνται περισσότερο από αρκετές ώρες θεραπείας ανά συνεδρία.  

15. Αφαιρέστε και απορρίψτε τα EEPS. Καθαρίστε και στεγνώστε τα κλιπ αυτιού 
και αντικαταστήστε 4 EEPS για την επόμενη συνεδρία, εάν θέλετε. Η θήκη PEP™ 
ανοίγει με την ετικέτα στο κάτω μέρος.   

16. Αποθηκεύστε το Alpha-Stim® M μακριά από παιδιά.  

17. Η CES μπορεί να χρησιμοποιείται όσο συχνά χρειάζεται, αλλά για τους 
περισσότερους ανθρώπους είναι καλύτερο να εφαρμόζεται από μία φορά την 
ημέρα έως και δύο φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα συνήθως 
βελτιώνονται και διαρκούν περισσότερο με πρόσθετες θεραπείες.  
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Ενώ το Alpha-Stim® M είναι σημαντικά αποτελεσματικό, όταν χρησιμοποιείται σωστά, 
για 9 στους 10 που το χρησιμοποιούν, δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει αποτελέσματα σε 
όλους. Εάν δεν σταματήσει ο πόνος μετά από μερικές συνεδρίες με χρήση έξυπνου 
στυλεού, εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε θεραπεία στο εστιακό σημείο του 
πόνου σε χαμηλότερη ένταση 1 - 2 (100 έως 200 μΑ) με ηλεκτρόδια AS-Trode™ για 60 
λεπτά ή περισσότερο. Η συχνότητα 1,5 Hz μπορεί να παράγει καλύτερα αποτελέσματα 
σε μερικούς ανθρώπους, αν δεν είναι αποτελεσματική η συχνότητα 0,5 Hz, αλλά αυτό 
είναι σπάνιο. Μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί θεραπεία σε όλες τις 
περιοχές του πόνου οπουδήποτε στο σώμα, προκειμένου να επιτευχθούν 
αποτελέσματα. Εάν το Alpha-Stim® M δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για 
εσάς, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας, τον τοπικό εξουσιοδοτημένο διανομέα Alpha-
Stim® ή την EPI για τεχνική υποστήριξη.  

Τόσο ο έλεγχος του πόνου όσο και η μείωση του άγχους παρατηρούνται συνήθως 
μετά από μία μόνο συνεδρία θεραπείας, αλλά μπορεί να χρειαστούν κάποιες ώρες μετά 
τη θεραπεία για να τα παρατηρήσετε.  

Η αϋπνία συνήθως βελτιώνεται μετά την αρχική θεραπεία, αλλά μπορεί να 
χρειαστούν μέχρι και 3 εβδομάδες. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν ενώ κοιμούνται και όταν ξυπνούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι πρέπει να εφαρμόσουν τη θεραπεία CES 
20-60 λεπτών με Alpha-Stim® τουλάχιστον 3 ώρες πριν ξαπλώσουν, επειδή η θεραπεία 
μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το πρωί για να 
βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου. 

Η κατάθλιψη συνήθως απαιτεί τουλάχιστον 3 εβδομάδες ημερήσιας θεραπείας 
για σημαντική βελτίωση, αλλά μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Αφού 
βελτιωθεί η κατάσταση του ασθενούς, η χρήση του Alpha-Stim® 2 - 3 φορές την 
εβδομάδα ή λιγότερο είναι συνήθως επαρκής για τη διατήρηση καλών 
αποτελεσμάτων.  

Μετά τη θεραπεία, συνήθως δεν επιβάλλονται φυσικοί περιορισμοί και μπορείτε 
να συνεχίσετε τις κανονικές δραστηριότητές σας. Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να 
παρουσιάσουν μια αντίδραση που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να-
εκτελούν δυνητικά επικίνδυνες εργασίες, όπως η λειτουργία ενός μηχανοκίνητου 
οχήματος ή βαρέων μηχανημάτων για αρκετές ώρες μετά τη θεραπεία.  

Επί του παρόντος, υπάρχουν πάνω από 150 έρευνες για τη χρήση της 
Διακρανιακής Ηλεκτροθεραπευτικής Διέγερσης στον άνθρωπο και περισσότερες από 
30 μελέτες σε ζώα. Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές διαρκείς παρενέργειες. Μπορεί να 
παρουσιαστεί περιστασιακός πονοκέφαλος, δυσφορία ή ερεθισμός του δέρματος στα 
σημεία τοποθέτησης των ηλεκτροδίων ή ζάλη. Εάν νιώσετε μια αίσθηση βάρους, 
συνεχίστε τη θεραπεία μέχρι τουλάχιστον 2 λεπτά από τη στιγμή που θα φύγει το 
βάρος και θα αντικατασταθεί από μια ελαφριά αίσθηση. Αυτές είναι όλες οι ήπιες και 
αυτοπεριοριζόμενες αντιδράσεις.  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η EPI είναι πιστοποιημένη με ISO 
Η Electromedical Products International, Inc. είναι πιστοποιημένη από το Διεθνές 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Ο ISO είναι ένας διεθνής οργανισμός που 
συνεργάζεται με περίπου 140 χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη για τη διατήρηση των 
προτύπων για όλες τις εφαρμογές τεχνολογίας για την παγκόσμια βιομηχανία. Οι 
απαιτήσεις για τη βιομηχανία ιατρικών συσκευών αφορούν ελέγχους σχεδιασμού, 
διαχείριση κινδύνου, περιβαλλοντικούς ελέγχους, ειδικές διαδικασίες (π.χ..  
επικύρωση λογισμικού), ανιχνευσιμότητα, διατήρηση αρχείων και ρυθμιστικές 
ενέργειες όπως η επαγρύπνηση.  
 
Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή 
Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί ανεξάρτητα από εξωτερικούς φορείς και έχει 
διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που θέτει η Διεθνής Ειδική Επιτροπή 
για τις Ραδιοτηλεοπτικές Διαταραχές (CISPR). Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για 
να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικό ή κλινικό 
περιβάλλον. Υπάρχει, ωστόσο, η πιθανότητα να σημειωθούν παρεμβολές σε ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον. Σε περίπτωση που σημειωθούν παρεμβολές, αυξήστε 
την απόσταση μεταξύ αυτής της συσκευής και του εξοπλισμού στον οποίο 
παρεμβάλλεται. Σε περίπτωση που συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα, 
συμβουλευτείτε την Electromedical Products International, Inc.  
 
Δήλωση Συμμόρφωσης CE για την Ευρώπη: 
Το Alpha-Stim® M είναι ιατρική συσκευή κατηγορίας IIa, τύπου BF. Έχει περάσει 
ανεξάρτητους ελέγχους από εξωτερικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια του ιατρικού εξοπλισμού 
και την ηλεκτρομαγνητική συμμόρφωση.  
 
Δήλωση Προσοχής για τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Ο ομοσπονδιακός νόμος (μόνο στις ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση της 
συγκεκριμένης συσκευής μόνο σε γιατρούς ή κατόπιν παραγγελίας γιατρού. Έξω 
από τις ΗΠΑ είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο χωρίς ιατρική συνταγή αλλά 
συνιστάται η διαβούλευση με ειδικευμένο γιατρό.  
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡAΦΗΣΗΣ 
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Ενδείξεις 
Το Alpha-Stim® M είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για το άγχος, την αϋπνία, 
την κατάθλιψη και τον πόνο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια με κλιπ αυτιού, 
στυλεούς και AS-Trodes. Ενδείκνυται επίσης για τη διαχείριση του οξέος, χρόνιου 
και μετατραυματικού πόνου ή για τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση των 
συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω καταστάσεις. Σε πολλές 
περιπτώσεις, είναι η μοναδική θεραπευτική μέθοδος που απαιτείται. 
Αποτελεσματική διαχείριση του πόνου επιτυγχάνεται σε προσβεβλημένα σημεία 
και όργανα του σώματος, σε γειτονικά με αυτά σημεία και όργανα, καθώς και σε 
σημεία και όργανα που είναι μακριά από τα σημεία και όργανα από τα οποία 
προέρχεται ο πόνος κατά τη διάρκεια ή/και μετά τη διέγερση. Όπως ισχύει και με 
οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική παρέμβαση, δεν θα ανταποκριθούν όλοι οι 
άνθρωποι στο Alpha-Stim® M. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας ποικίλλει ανάλογα 
με τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζεται, τη γενική υγεία του ατόμου 
και τη μέθοδο θεραπείας. Μπορεί να απαιτηθεί μια αρχική δοκιμή που θα 
διαρκέσει μέχρι και ένα μήνα, ώστε να παρατηρηθεί σημαντική υποχώρηση των 
συμπτωμάτων. 
 
Αντενδείξεις 
Το Alpha-Stim® M μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία εμφυτευμένων καρδιακών-
βηματοδοτών και εμφυτευμένων καρδιακών απινιδωτών. Δεν θα πρέπει να 
εκτελείτε διέγερση απευθείας επάνω στα μάτια, ούτε να πιέζετε τους στυλεούς 
πάνω στον καρωτιδικό κόλπο (στον αυχένα κοντά στον λάρυγγα).  
 
Προφυλάξεις 
Μόνο για εξωτερική χρήση. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν ή να 
χειρίζονται αυτή τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενηλίκου. Μη χειρίζεστε δυνητικά 
επικίνδυνα μηχανήματα ή οχήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και, σε 
μερικές περιπτώσεις, για αρκετές ώρες μετά τη θεραπεία. Συνιστάται προσοχή 
στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν θα χρησιμοποιηθούν άλλες μορφές 
αναλγησίας (ως μέθοδοι ελέγχου του πόνου), όπως για παράδειγμα για 
διατήρηση των ωφέλιμων πτυχών του πόνου ως εργαλείου για διάγνωση, ή σε 
περιπτώσεις όπου οι ασθενείς προκαλούν κόπωση των περιοχών οι οποίες 
δέχθηκαν την θεραπεία κατά του πόνου, λόγω υπερβολικής χρήσης τους. Δεν 
υπάρχουν εργαστηριακά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης CES  κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 
Παρενέργειες 
Οι παρενέργειες είναι συνήθως ήπιες και αυτοπεριοριζόμενες. Οι παρενέργειες 
που καταγράφηκαν από δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από περίπου 8.792 
ασθενείς που συμμετείχαν σε 144 ελεγχόμενες μελέτες, ανοιχτές κλινικές δοκιμές 
και μη ελεγχόμενες καταστάσεις, από έρευνες που έγιναν μεταξύ γιατρών, καθώς 
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και οι παρενέργειες που είναι εύλογα συνδεδεμένες με τη χρήση του CES είναι ζάλη 
(6 περιπτώσεις, 0,07%), ερεθισμός του δέρματος από ηλεκτρόδια (6 περιπτώσεις, 
0,07%) και πονοκέφαλοι (9 περιπτώσεις, 0,10%). Η παρατεταμένη θεραπεία με CES 
σε ένταση υψηλότερη από την απαραίτητη μπορεί να προκαλέσει ζάλη ή ναυτία 
που μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες μέχρι και μέρες. Η θεραπεία αμέσως 
πριν πάτε για ύπνο μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στον ύπνο. Μπορεί να 
παρατηρηθούν απρόσμενες αντιδράσεις όπως αυξημένο άγχος και διαταραχές 
του ύπνου, αλλά είναι σπάνιες.        

Αν δεν αρχίσετε να αισθάνεστε τα αποτελέσματα από τη χρήση του Alpha-
Stim® M στον έλεγχο του άγχους, της αϋπνίας, της κατάθλιψης ή του πόνου μετά 
από ένα μήνα χρήσης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας, τον εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Alpha-Stim® ή την EPI. 
 

 
 
Ηλεκτρικές  
Μπαταρίες 2 AA 1,5 volt (περιλαμβάνονται). Αντικαταστήστε με μπαταρίες-

μίας χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφάλεια σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Χρονοδιακόπτης έξυπνος στυλεός 10 δευτερολέπτων που ενεργοποιείται με την 
επαφή με το δέρμα, χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης 10, 20, 
40, 60 λεπτών και συνεχές χρονόμετρο. 

Ένταση 0 έως 600 μικροαμπέρ (μΑ) αυξανόμενο ανά 50 μΑ. 
Συχνότητα  0,5, 1,5 ή 100 Hz (παλμοί ανά δευτερόλεπτο) σε συνδυασμό με 

σταθερή τιμή 0,4 Hz. Ο μέσος ρυθμός επανάληψης παλμών είναι 
0,8 Hz στην πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ρύθμιση των 0,5 Hz. 

Πλάτος παλμού Ρυθμιζόμενο μεταξύ 0,25, 0,5, 0,75 και 1 δευτερόλεπτο στα 0,5 Hz.  
Φορτίο ανά παλμό Στα 600 μΑ και 0,5 Hz το φορτίο ανά παλμό κυμαίνεται μεταξύ 

150, 300, 450 και 600 microcoulombs (μC). Κάθε 10 δευτερόλεπτα 
η συνολική φόρτιση είναι 1,5 millicoulombs (mC) σε κάθε 
κατεύθυνση. 

Κυματομορφή  Το εύρος της σύνθετης αντίστασης εντός του οποίου ισχύουν οι 
ρυθμίσεις της κυματομορφής κυμαίνεται από 100 Ω έως 10 KΩ. Η 
κυματομορφή αποτελείται από διπολικά ασύμμετρα ορθογώνια 
κύματα σε ένα κύκλο λειτουργίας 50% που επαναλαμβάνεται 
περιοδικά. Στα 0,5 Hz επαναλαμβάνεται σε διαστήματα 10 
δευτερολέπτων. Η κυματομορφή σχηματίζεται έτσι ώστε να 
επιτυγχάνει μηδενική εκπομπή καθαρού ρεύματος προς κάθε 
κατεύθυνση (βλ. γραφική παράσταση).  

 

ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ
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Μηχανικά  
Ύψος  11,0 cm  
Πλάτος     7,2 cm  
Βάθος  2,1 cm χωρίς κλιπ ζώνης  
Βάρος  152 gr με μπαταρίες 
 
 

 
 
 

 
 
Θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες όταν θα αποθηκεύσετε το Alpha-Stim® M 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Χρησιμοποιήστε τη θήκη για 
να αποθηκεύσετε και να μεταφέρετε το Alpha-Stim® M. Το Alpha-Stim® M και τα 
εξαρτήματά του πρέπει να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 0° και 36°C με σχετική υγρασία κάτω από 90%, σε 
ατμοσφαιρική πίεση από 912 μέχρι 1115 hPa. Καθαρίστε το Alpha-Stim® M 
σκουπίζοντας απαλά την επιφάνεια με ένα υγρό πανί, όταν είναι βρώμικο. 
Χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι και νερό, εάν είναι απαραίτητο. Η χρήση άλλων 
διαλυμάτων καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη θήκη. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ισοπροπυλική αλκοόλη 70% στα ηλεκτρόδια έξυπνου στυλεού 
και στα κλιπ αυτιών για να τα απολυμάνετε μεταξύ των θεραπειών.  
 
 
 

Αποθήκευση και καθαρισμός 

Η κυματομορφή Alpha-Stim® M 

Χρόνος σε δευτερόλεπτα 
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Πρόβλημα 
 
Πιθανές λύσεις 

Δεν υπάρχει αίσθηση της 
έντασης της θεραπείας. 
Σημείωση: Αυτό είναι 
φυσιολογικό για μερικούς 
ανθρώπους, ειδικά κατά 
την χρήση των στυλεών. 

Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση ή να βρέξετε τα 
ηλεκτρόδια με περισσότερο Alpha Conducting Solution ™ 
(ACS). 

Δεν εμφανίζεται κανένα 
αποτέλεσμα. 

1. Αλλάξτε τις θέσεις των ηλεκτροδίων. 
2. Εφαρμόστε τη θεραπεία στις υπόλοιπες περιοχές του 

πόνου. 
3. Δοκιμάστε 1,5 Hz ή 100 Hz αν τα 0,5 Hz είναι 

αναποτελεσματικό.  
4. Εφαρμόστε τη θεραπεία πιο συχνά ή για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα σε χαμηλότερη ένταση.  
5. Μερικοί άνθρωποι χρειάζονται έως και 3 εβδομάδες 

θεραπείας για να αρχίσουν να νιώθουν τα αποτελέσματα.
6. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας, τον εξουσιοδοτημένο 

διανομέα Alpha-Stim® ή την ΕΡΙ για συμβουλές. 

Τα ηλεκτρόδια δεν 
κολλάνε καλά. 

1. Βρέξτε τα ηλεκτρόδια AS-Trode™ με λίγες σταγόνες ACS
™ και, αν εξακολουθούν να μην κολλάνε καλά, 
αντικαταστήστε τα. 

2. Εφαρμόστε τα ηλεκτρόδια EEPS σε μια καθαρή, στεγνή 
επιφάνεια.

Οι έξυπνοι στυλεοί δεν 
μεταφέρουν ρεύμα. 

1. Χρησιμοποιήστε περισσότερο ACS ™. 
2. Δοκιμάστε άλλο σύρμα για να διαπιστώσετε αν χάλασε 

κάποιο από τα σύρματα. 

Εμφανίζεται το  
σύμβολο. 

1. Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρόδια είναι σταθερά κολλημένα 
στο δέρμα.  

2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις βύσματος/υποδοχής 
είναι σταθερά τοποθετημένες στη θέση τους. 

3. Δοκιμάστε να βρέξετε το PEPS ή το EEPS με περισσότερα 
ACS ™. 

4. Αλλάξτε τις μπαταρίες εάν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. 

 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜAΤΩΝ
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Το Alpha-Stim® M δεν μπορεί να συντηρηθεί από το χρήστη.  

Για να ζητήσετε συντήρηση, απευθυνθείτε πρώτα στον εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Alpha-Stim® ή στην Electromedical Products International, Inc. για 
καθοδήγηση ή για την έκδοση αριθμού εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού (RMA). Εάν 
είναι απαραίτητο, συσκευάστε ολόκληρη τη συσκευή μαζί με όλα τα εξαρτήματα στην 
αρχική θήκη, εάν υπάρχει, και στείλτε τα στη διεύθυνση:  
 

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

5145 ND Waalwijk 
Ολλανδία 

 
Στείλτε την ασφαλισμένη, με προπληρωμένατα έξοδα αποστολής, και συμπεριλάβετε 
στη συσκευασία ένα αντίγραφο του τιμολογίου σας και μια σημείωση που να 
περιγράφει το πρόβλημα. Μην ξεχάσετε να γράψετε τη διεύθυνση επιστροφής σας, 
συμπεριλαμβανομένης της χώρας, και τον αριθμό τηλεφώνου σας, το φαξ και το email 
σας, αν έχετε.  
 

 
 
Ενώ κατά την άποψη της Electromedical Products International, Inc. («EPI») το Alpha-
Stim® M (το "Προϊόν) είναι γενικά αποτελεσματικό στην ανακούφιση του άγχους, της 
αϋπνίας, της κατάθλιψης και του πόνου, η υγειονομική περίθαλψη δεν είναι ακριβής 
επιστήμη και τα αποτελέσματα θα διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Κατά συνέπεια, η 
ΕΡΙ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της για 
ένα συγκεκριμένο άτομο.  

Η Electromedical Products International, Inc. εγγυάται στον αρχικό αγοραστή (και 
σε κανέναν άλλο) ότι το καινούριο Alpha-Stim® M δεν παρουσιάζει ελαττώματα στην 
ποιότητα κατασκευής και τα υλικά, υπό φυσιολογική χρήση για περίοδο 5 ετών από 
την αρχική ημερομηνία αγοράς, με την εξαίρεση των αξεσουάρ. Για να θεωρηθεί 
έγκυρη η εγγύηση θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή της.  Η εγγραφή της 
εγγύησης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά πηγαίνοντας στο www.alpha-stim.com/product-
registration. 

Αξεσουάρ όπως οι μπαταρίες, τα σύρματα και τα ηλεκτρόδια εξαιρούνται από την 
εγγύηση και πωλούνται «ως έχουν», επειδή ενδέχεται να καταστραφούν εύκολα πριν 
ή κατά τη χρήση.  

 

ΣΥΝΤHΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜEΝΗ ΕΓΓYΗΣΗ 5 ΕΤΏΝ
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η EPI είναι υποχρεωμένη να 
αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το Alpha-Stim® M χωρίς χρέωση, με την αντίστοιχη 
επιλογή να είναι στην διακριτική ευχέρεια της EPΙ. Για να ενεργοποιήσει την εγγύηση, 
ο αγοραστής πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την EPI τηλεφωνικά, μέσω 
ταχυδρομείου, φαξ ή email για να λάβει αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού 
(RMA). Ο αγοραστής πρέπει να έχει αντίγραφο του αρχικού τιμολογίου και να έχει 
ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής της εγγύησης, ώστε να αποδείξει ότι το προϊόν 
εξακολουθεί να καλύπτεται από εγγύηση. Η εγκεκριμένη επιστροφή μπορεί στη 
συνέχεια να αποσταλεί στην ΕΡΙ ασφαλώς συσκευασμένη και με προπληρωμένες τις 
υπηρεσίες μεταφοράς και ασφάλισης. Η EPI δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν 
ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη συσκευασία ή αποστολή. Εάν η EPI διαπιστώσει 
ότι υπάρχει κάποιο ελάττωμα που καλύπτεται από την εγγύηση, θα επισκευάσει ή θα 
αντικαταστήσει το προϊόν και θα το στείλει πίσω στον κάτοχό του το συντομότερο 
δυνατόν με προπληρωμένες τις υπηρεσίες μεταφοράς και ασφάλισης. Εάν η EPI 
αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα 
είτε στην ποιότητα κατασκευής ή στα υλικά, η EPI θα επιστρέψει το αρχικό προϊόν και 
θα χρεώσει στον κάτοχο του προϊόντος τα τέλη των υπηρεσιών αποστολής και 
ασφάλισης.  

Η εγγύηση αυτή ακυρώνεται αμέσως εάν το προϊόν έχει υποστεί κατάχρηση, 
τυχαία ζημιά, ζημιά κατά τη μεταφορά, ζημιά λόγω αμέλειας, ζημιά λόγω φυσικού 
φαινομένου, ζημιά που προκύπτει από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, αλλαγή ή 
αποσυναρμολόγηση από οποιονδήποτε άλλο εκτός της EPI.  

Η Electromedical Products International, Inc. δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές, απώλεια 
κερδών ή ιατρικά έξοδα που οφείλονται σε οποιοδήποτε ελάττωμα, βλάβη ή 
δυσλειτουργία, ή που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το προϊόν, ανεξάρτητα 
από τη μορφή την οποία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε ένδικη προσφυγή ή αίτηση 
έκδοσης περιοριστικού εντάλματος κατά της EPI (όπως συμβατικού, αμέλειας ή άλλως). 
Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της EPI για οποιαδήποτε αιτία δράσης που σχετίζεται με 
το προϊόν δεν υπερβαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος. 
 

Εγγραφή εγγύησης: 
www.alpha-stim.com/product-registration 
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Electromedical Products International, Inc.  
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 ΗΠΑ  
Τηλ.: (940) 328-0788  
Φαξ: (940) 328-0888 
Email: info@epii.com 
Web: www.alpha-stim.com 
 
 
 
 
 
 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332,  
38033 Grenoble Cedex 2 - Γαλλία 
Τηλ.: +33 (0)4 76 86 43 22 
Φαξ: +33 (0)4 76 17 19 82 
Email: info@medimark-europe.com 
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