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Alpha-Stim® AID Εγχειρίδιο Χρήστη 
 

Κρανιακός Ηλεκτροθεραπευτικός Διεγέρτης 
για τη θεραπεία του Άγχους, της Αϋπνίας,  

της Κατάθλιψης και του Πόνου
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Εξοπλισμός Τύπου BF. 
Εσωτερικής τροφοδοσίας. 

 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά 
αυτό το εγχειρίδιο, πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 

Το κείμενο συνίσταται σε 
παροχή προειδοποιήσεων ή 
προφυλάξεων αναφορικά 
προς την ασφάλεια. Διαβάστε 
το κείμενο προσεκτικά και 
χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό 
σύμφωνα με τις οδηγίες για να 
διασφαλίσετε την ασφάλεια.

 
Αριθμός Αναφοράς. 

 
Σειριακός Αριθμός. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή 
νομοθεσία περιορίζει την 
πώληση αυτής της συσκευής 
από ή κατ’ εντολή ιατρού.

 

Η σήμανση CE πιστοποιεί 
πως ένα προϊόν 
ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις ασφαλείας και 
υγείας του καταναλωτή, ή σε 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

 
Ημερομηνία Κατασκευής. 

 
Κατασκευαστής. 

 

Εξουσιοδοτημένος 
Αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Μην χρησιμοποιείτε εάν η 
συσκευασία είναι ανοιγμένη ή 
παρουσιάζει σημάδια φθοράς. 

IP22 

Προστασία από την είσοδο 
στερεών ξένων σωμάτων >12,5 
mm και σταξίματος νερού σε 
κλίση 15 μοιρών. 

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός 
και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν 
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα, αλλά 
πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά. 

 
Αριθμός παρτίδας. 

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. 

Μοναδικό Αναγνωριστικό 
Συσκευής. 
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Η συσκευασία Συσκευής Alpha-Stim® AID περιέχει: 

- 1 σετ Κλιπ αυτιών με ηλεκτρόδια 
- 1 φιάλη 50 ml με διάλυμα αγωγιμότητας 
- 1 κενή φιάλη για χρήση με το διάλυμα αγωγιμότητας  
- 256 Μαξιλαράκια για τα Κλιπ αυτιών με ηλεκτρόδια (EEPS™) 
- Εγχειρίδιο χρήστη 
- Πολύγλωσσα Εγχειρίδια σε USB 
- Αναδέτης 
- Θήκη αποθήκευσης 
- 2 μπαταρίες λιθίου ΑΑΑ 1,5 volt  

 
Το σετ Alpha-Stim® AID είναι πλήρες και έτοιμο προς χρήση με: 
 Συσκευή Alpha-Stim® AID – Η συσκευή Alpha-Stim® AID είναι μια 

ηλεκτρική συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία και η οποία παράγει 
χαμηλής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα για τη θεραπεία του άγχους, της 
αϋπνίας, της κατάθλιψης και του πόνου. Τα εξαρτήματα της συσκευής 
συνδέονται με το Alpha-Stim® AID για να διευκολύνουν τη θεραπεία. 
Μέρος# 500 

 Κλιπ αυτιού Ηλεκτροδίων - Τα Κλιπ αυτιών με ηλεκτρόδια είναι 
εξαρτήματα του Alpha-Stim® AID. Τα Κλιπ αυτιών Ηλεκτροδίων 
μεταφέρουν το ρεύμα από τη συσκευή Alpha-Stim® AID στον ασθενή 
μέσω των λοβών. Μέρος# 501 

 Το διάλυμα αγωγιμότητας αποτελεί εξάρτημα της συσκευής Alpha-
Stim® AID. Παρέχεται ως υγρό σε χωριστό φιαλίδιο. Αποτελεί ένα 
διάλυμα με ιδιότητες μεταλλικού άλατος που διευκολύνει την 
αποτελεσματική μεταφορά του ρεύματος Alpha-Stim® AID από τη 
συσκευή στα ηλεκτρόδια και τελικά στον ασθενή. Το διάλυμα 
αγωγιμότητας εφαρμόζεται στα Μαξιλαράκια Ηλεκτροδίων για  
να διασφαλίσει την κατάλληλη μεταφορά του ρεύματος.  
Μέρος# SS18-50 

 Μαξιλαράκια Ηλεκτροδίων – Τα Μαξιλαράκια Ηλεκτροδίων Κλιπ 
αυτιών (EEPS™) είναι επίσης εξαρτήματα της συσκευής Alpha-Stim® 
AID. Είναι μαξιλαράκια υφής τσόχας από πολυεστέρα που επιτρέπουν 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ 
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την απορρόφηση του διαλύματος αγωγιμότητας, προς διευκόλυνση 
της μεταφοράς ρεύματος. Τα μαξιλαράκια έχουν κολλητική επιφάνεια 
που τους επιτρέπει να κολλάνε στα Ηλεκτρόδια των κλιπ αυτιών. Το 
κολλητικό στοιχείο δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς. 
Τα μαξιλαράκια είναι εμποτισμένα με διάλυμα αγωγιμότητας ώστε να 
διασφαλίζεται η κατάλληλη ροή ρεύματος από τη συσκευή  
Alpha-Stim® μέσα στα Κλιπ αυτιών και ως τον ασθενή. Μέρος# EEP 

 Εγχειρίδιο χρήστη – Περιγράφει ποια στοιχεία συνοδεύουν τη 
συσκευασία και πώς χρησιμοποιούνται. Περιλαμβάνει πίνακα 
συμβόλων καθώς και προφυλάξεις, προειδοποιήσεις και αντενδείξεις. 
Η χρήση της συσκευής είναι ίδια για τον πάροχο υπηρεσιών υγείας 
όπως και για χρήση άμεσα από τον ασθενή. Μέρος# 503EU 

 USB Εγχειρίδιο χρήσης πολλών γλωσσών - Περιγράφει ποια στοιχεία 
συνοδεύουν τη συσκευή και πώς χρησιμοποιούνται. Περιλαμβάνει 
πίνακα συμβόλων καθώς και προφυλάξεις, προειδοποιήσεις και 
αντενδείξεις. Η χρήση της συσκευής είναι ίδια για τον πάροχο 
υπηρεσιών υγείας όπως και για χρήση άμεσα από τον ασθενή. Στα 
Αραβικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ελληνικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, 
Ρωσικά, Σλοβένικα, Ισπανικά και Σουηδικά. Μέρος# 705 

 Αναδέτης – Ο αναδέτης αποτελεί προαιρετικό εξάρτημα της συσκευής 
Alpha-Stim® AID. Είναι ένα υφασμάτινο κορδόνι για να περνάτε τη 
συσκευή Alpha-Stim® AID γύρω από τον λαιμό σας όταν τη 
χρησιμοποιείτε. Μέρος# 502 

 Θήκη(ες) Αποθήκευσης – Το Alpha-Stim® AID διατίθεται σε σκληρή 
θήκη. Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και μια προαιρετική μαλακή 
θήκη. Μέρη# 504 & 505 

 2 μπαταρίες AAA  –  Το Alpha-Stim® AID τροφοδοτείται με μπαταρίες 
λιθίου που παρέχονται στην αρχική παραγγελία. Παρέχουν την πηγή 
ενέργειας και τοποθετούνται στο Alpha-Stim® AID πριν από τη χρήση 
του. Οι μπαταρίες μπορούν να αντικατασταθούν με μπαταρίες λιθίου 
του εμπορίου ανάλογα με τη χρήση. Μέρος# 5300 
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Στα χαρακτηριστικά του Alpha-Stim® AID συμπεριλαμβάνονται: 
1. Πλήρης ψηφιακός έλεγχος για ακρίβεια, συνέπεια και αξιοπιστία. 
2. Ηλεκτρόδια με κλιπ αυτιών.  
3. Οπίσθιος φωτισμός όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί. 
4. Έλεγχος συνεχούς κυκλώματος όταν τα ηλεκτρόδια έρχονται σε 

επαφή με το δέρμα.  
5. Προεπιλογή στα 0,5 Hz. 
6. Κύκλοι αντίστροφης μέτρησης 20, 40 ή 60 λεπτών με αυτόματη 

απενεργοποίηση. 
7. Μεγάλη οθόνη χρονοδιακόπτη. 
8. Έλεγχος ρεύματος 0 – 500 μικροαμπέρ (μΑ).  
9. Το ρεύμα και ο χρόνος θεραπείας μπορεί να κλειδώνονται στις 

προκαθορισμένες τιμές για ολόκληρη την περίοδο θεραπείας. 
10. Επιλογή σίγασης.  
11. Αθροιστικός χρονοδιακόπτης. 
12. Αυτόματη απενεργοποίηση όταν δεν χρησιμοποιείται μετά από  

30 λεπτά.  
13. Διαθέτει αναδέτη ώστε το AID να μπορεί να φορεθεί στο λαιμό.  
14. Μπορεί να αντέξει ηλεκτροστατικές εκκενώσεις έως και 15.000 volt. 
15. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και μόνιμα, εάν σημειωθεί ένα 

μοναδικό σφάλμα εντός της συσκευής που θα έχει ως συνέπεια το 
ρεύμα να υπερβεί τα 700 μΑ.  

16. Χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες AAA 1,5 volt (περιλαμβάνονται). 
17. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας 
18. Τα Μαξιλαράκια Ηλεκτροδίων Κλιπ αυτιών (EEPS™) απαιτούν 

διάλυμα αγωγιμότητας (περιλαμβάνεται).   
19. Περιορισμένη εγγύηση 5 ετών  
20. Προστασία από την είσοδο στερεών ξένων σωμάτων >12,5 mm και 

σταξίματος νερού σε κλίση 15º. 
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Σας ευχαριστούμε που συστήσατε το Alpha-Stim® AID. Αυτό το εγχειρίδιο 
είναι γραμμένο για το άτομο που θα χρησιμοποιήσει το Alpha-Stim® AID, 
αλλά η βοήθειά σας θα είναι ανεκτίμητη για τον ασθενή σας. 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. Θα είναι χαρά μας να λάβουμε τις παρατηρήσεις σας με 
μορφή επιστολής ή email. 

 
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 
 

 
  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΥΓΕΊΑΣ 
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1.   Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση  
 
2.   Χρονοδιακόπτης. Ο κύκλος κυματομορφής ξεκινά όταν τα 

ηλεκτρόδια αγγίζουν το δέρμα. Χρονοδιακόπτες αντίστροφης 
μέτρησης: επιλέξτε 20, 40 ή 60 λεπτά.  

 
3.   Κλείδωμα. Πατήστε 2 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για να 

κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, αν το επιθυμείτε.  

            
4.   ή   Ρεύμα. Αυξάνει ή μειώνει το ρεύμα. Αυξάνεται στα  

50 μικροαμπέρ (µA) ανά δευτερόλεπτο όταν κρατιέται πατημένο. 
Μειώνεται στα 100 μΑ ανά δευτερόλεπτο. Όταν η συσκευή είναι 
ενεργοποιημένη, το προεπιλεγμένο ρεύμα είναι 100 μΑ. 

ΚΟΥΜΠΙΆ ΕΛΈΓΧΟΥ 
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1. Ο Αισθητήρας φωτισμού φωτίζει 

την οθόνη LCD για 10 δευτερόλεπτα 
σε σκοτεινό δωμάτιο όταν πιέσετε 
οποιοδήποτε κουμπί. 

 
2.   Το σύμβολο Κύκλωμα δοκιμής 

και μια προειδοποίηση ήχου 
υποδεικνύουν ότι η συσκευή δεν 
εκτελεί θεραπεία. Αν δεν γίνει κάτι 
άλλο, θα σταματήσει ο 
χρονοδιακόπτης και η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί σε 30 λεπτά. Για να 
ξεκινήσει να λειτουργεί το Alpha-
Stim® AID, το ρεύμα πρέπει να ρυθμιστεί πάνω από 0 μA και τα 
ηλεκτρόδια που έχουν υγρανθεί πρέπει να είναι κολλημένα στο 
δέρμα. Μόλις το κύκλωμα ελέγχου ακεραιότητας διασφαλίσει ότι 
όλα δουλεύουν σωστά, ακούγεται  ένα ηχητικό σήμα και 
εμφανίζεται η επανέναρξη του χρονομέτρου.  

 
3.   Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. Αντικαταστήστε την μπαταρία 

όταν εμφανίζεται μόνο 1 γραμμή στο δείκτη, οπότε η συσκευή θα 
εκπέμψει ακουστική προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας και θα 
εκπέμπει ξανά την προειδοποίηση κάθε 10 λεπτά (εκτός κι αν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης).  

 
4.   Χρονοδιακόπτης. Επιλέξτε κύκλους αντίστροφης μέτρησης 20, 

40 ή 60 λεπτών για την αυτόματη απενεργοποίηση.  
 
5. Ένδειξη ρύθμισης χρόνου. Εμφανίζει τον χρόνο που απομένει. 
 
6.  Ρεύμα 0 - 500 μικροαμπέρ (μΑ). 

ΟΘΌΝΗ LCD 
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7.  Λειτουργία σίγασης. Για να το ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε πατήστε την αλληλουχία πλήκτρων:  
Κλείδωμα-Χρονοδιακόπτης-Κλείδωμα. 

 
8.  Το κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο όταν είναι αναμμένη η 

οθόνη.  
 

9. Ο Σ αθροιστικός χρονοδιακόπτης καταγράφει το συνολικό χρόνο 
χρήσης του Alpha-Stim® AID σε ώρες και λεπτά.  

 

 
Συγχαρητήρια για την επιλογή της συσκευής Κρανιακού 
Ηλεκτροθεραπευτικού Διεγέρτη (CES) Alpha-Stim® AID Έχετε αγοράσει 
μια ποιοτική ιατρική συσκευή. Με τον τρόπο αυτό, έχετε ήδη κάνει το 
πρώτο βήμα για μια πιο άνετη ζωή.  

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 να επικοινωνήσετε 
μαζί μας και μέσω ταχυδρομείου, φαξ, email, Facebook, Instagram ή 
Twitter. Η εταιρεία υποστηρίζει όλες τις ιατρικές συσκευές της με 5 χρόνια 
περιορισμένη εγγύηση. 

Η Alpha-Stim® AID είναι ιατρική συσκευή ακριβείας που 
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του άγχους, της αϋπνίας, της 
κατάθλιψης και του πόνου. Μετά τη θεραπεία, συνήθως δεν επιβάλλονται 
φυσικοί περιορισμοί, συνεπώς μπορείτε να συνεχίσετε τις κανονικές 
δραστηριότητές σας. Η θεραπεία είναι απλή και εύκολη στην αυτο-
χορήγησή της ανά πάσα στιγμή. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
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Alpha-Stim® AID συνήθως αναφέρουν μια ευχάριστη και χαλαρή αίσθηση 
ευεξίας. 

Το ρεύμα εφαρμόζεται από ηλεκτρόδια με κλιπ αυτιών για άγχος, 
αϋπνία, κατάθλιψη και πόνο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να 
νιώσετε μια ελαφρά αίσθηση μυρμηγκιάσματος στα σημεία τοποθέτησης 
των ηλεκτροδίων. Εάν το ρεύμα είναι υπερβολικά υψηλό, μπορεί να 
νιώσετε ζάλη και ναυτία, τα οποία μπορούν και τα δύο να μετριαστούν 
με μείωση του ρεύματος.  

Μόλις κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες για 
τη χρήση του προϊόντος, θα διαπιστώσετε ότι το Alpha-Stim® AID είναι 
εύκολο στη χρήση. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν το 
χρησιμοποιήσετε. Φροντίστε να ακολουθήσετε τις γενικές οδηγίες που 
δίνονται εδώ και τυχόν ειδικές οδηγίες που θα λάβετε από το γιατρό σας. 

Το Alpha-Stim® AID αναπτύχθηκε από τον νευροβιολόγο Ντάνιελ Λ. 
Κίρς και τον 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 Εκπαιδευτής διαχείρισης πόνου. 
Έγινε μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Άγχους το 1997. Είναι επίσης 
μέλος της InterPain, της οργάνωσης για τους γιατρούς πόνου στη 
Γερμανία και την Ελβετία. Είναι ο εκδότης του επιστημονικού περιοδικού 
του Τμήματος Ηλεκτροϊατρικής Practical Pain Management και βασικός 
επιμελητής των περιοδικών Contentment και Combat Stress . 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. Έχει 
γράψει βιβλία και άρθρα και δίνει συχνές διαλέξεις για γιατρούς και 
ψυχολόγους σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με τη διαχείριση του πόνου 
και του άγχους. Έχει επίσης υπηρετήσει ως ειδικός ερευνητής και 
σύμβουλος πρακτικής σε Ιατρικά Κέντρα Βετεράνων και στον Στρατό και 
στο Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. 
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Τα αποτελέσματα στην ηλεκτροϊατρική βασίζονται στο σχεδιασμό της 
κυματομορφής, στην ποσότητα ρεύματος που χρησιμοποιείται, στη θέση 
των ηλεκτροδίων και στο χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται η 
θεραπεία. Το Alpha-Stim® AID 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 ηλεκτρική ασφάλεια με τη χρήση 
άμεσα διαθέσιμων μπαταριών AAA 1,5 volt.  

Το Alpha-Stim® AID είναι το αποτέλεσμα έρευνας της Electromedical 
Products International, Inc. Είναι τεχνολογία ακριβείας που παράγει μια 
τροποποιημένη τετραγωνική διπολική κυματομορφή 0,5 Hz (παλμοί ανά 
δευτερόλεπτο), σε 50 έως 500 μικροαμπέρ (1 μΑ είναι ένα εκατομμυριοστό 
του αμπέρ), σε έναν κύκλο λειτουργίας 50%.  

Το Alpha-Stim® AID 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 
αποθηκεύει το χρόνο θεραπείας, τη συχνότητα και το ρεύμα, εξασφαλίζει 
την κυματομορφή και τη δοσολογία της θεραπείας που προσδιορίστηκε, 
ακόμη και αν σας αποσπάται η προσοχή ή κοιμάστε. Η ποσότητα του 
ρεύματος μπορεί εύκολα να αυξηθεί για να μειωθεί ο χρόνος θεραπείας ή 
να μειωθεί όταν είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η άνεση. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Alpha-Stim® AID είναι ένα 
ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα που διατηρεί σχεδόν σταθερή ροή 
ρεύματος στα ηλεκτρόδια, κάτι που ελαχιστοποιεί την επίδραση των 
διαφορετικών επιπέδων αντίστασης του δέρματος. Το Alpha-Stim® AID 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
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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 το κλείδωμα, οι χρονοδιακόπτες 
αυτόματης απενεργοποίησης και ο συναγερμός που σας προειδοποιεί αν 
φύγει από τη θέση του ένα ηλεκτρόδιο) κάνουν το Alpha-Stim® AID 
αξιόπιστο, εύκολο, γρήγορο και ευχάριστο στη χρήση.  
 

 
Η εφαρμογή ηλεκτροϊατρικών ρευμάτων 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 ηλεκτρικές συσκευές 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 ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου σε χαμηλή 
ένταση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Γάλλους γιατρούς 

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΊΑ 
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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 
Κρανιακή 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.  

Όλη η ζωή είναι ηλεκτροχημικής φύσης. Υπάρχουν εκτεταμένα ηλεκ-
τρικά 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 δεσ-
μούς σε ατομικό επίπεδο. Βασικές επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη 
φύση των βιοηλεκτρικών συστημάτων ελέγχου στους ανθρώπους και τα 
ζώα οδήγησαν ερευνητές όπως τον δρ. Ρόμπερτ Ο. Μπέκερ από τις ΗΠΑ1 

και τον δρ. Μπγιόρν Νόρντεστρομ από τη Σουηδία2 (ο οποίος διετέλεσε 
Πρόεδρος της Συνόδου Νόμπελ) να προτείνουν εντελώς νέες θεωρίες της 
φυσιολογίας 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 τις 
περισσότερες άλλες θεραπείες για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Το 
αρχικό μοντέλο Alpha-Stim® 2000 ζύγιζε 40 κιλά και κόστιζε 5.850 
δολάρια, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1981. Το Alpha-Stim® AID 
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 μικρότερο ρεύμα 
από ότι χρησιμοποιούταν σε προηγούμενες αντίστοιχες συσκευές, και να 
προσφέρει μακροχρόνια και συσσωρευτική ανακούφιση με μόνο 20 λεπτά 
θεραπείας μέρα παρά μέρα. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, πιστεύουμε ότι 
το νέο σας Alpha-Stim® AID 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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Επειδή το Alpha-Stim® AID χρησιμοποιεί τόσο χαμηλό επίπεδο ρεύματος, 
πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται τίποτα, ακόμα και στο μέγιστο επίπεδο 
ρεύματος. Μην ανησυχείτε αν δεν μπορείτε να αισθανθείτε το ρεύμα. Αυτό 
είναι απολύτως φυσιολογικό και η αίσθηση που έχετε σχετικά με το ρεύμα 
δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα. Το Alpha-Stim® AID λειτουργεί, εκτός 
εάν εμφανιστεί το σύμβολο του  Κυκλώματος δοκιμής ή όταν η 
ένδειξη χαμηλής μπαταρίας είναι στην τελευταία γραμμή. Μερικοί 
άνθρωποι επιτυγχάνουν μέγιστη ανακούφιση όταν χρησιμοποιούν το 
Alpha-Stim® AID για ώρες κάθε μέρα ή ακόμα και συνέχεια. Παρόλο που 
αυτό σπανίως είναι απαραίτητο, δεν είναι επιβλαβές,  γι 'αυτό 
χρησιμοποιήστε το Alpha-Stim® AID άφοβα, γνωρίζοντας ότι έχετε ένα 
ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο και ΜΗΝ ΑΦHΝΕΤΕ ΤIΠΟΤΑ ΝΑ ΣΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.™ 
 

 
 

Γρήγορος οδηγός  
 

 

Διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες. Στη 
συνέχεια, αφού ενεργοποιήσετε το Alpha-Stim® AID 
πατώντας απλά το πλήκτρο Τροφοδοσία, τοποθετήστε 
τα ηλεκτρόδια ή τα Κλιπ αυτιώνστην κατάλληλη θέση 
και ρυθμίστε το ρεύμα σε ένα άνετο επίπεδο. Αυτό είναι 
όλο!Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το ρεύμα για 
να πετύχετε ένα άνετο επίπεδο οποιαδήποτε στιγμή 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αν είναι απαραίτητο.  

 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΆΦΟΒΑ ΤΟ ALPHA-STIM® AID 
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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 από τη θεραπεία. Σε 
ανοιχτόχρωμο τύπο δέρματος μπορεί να σημειωθεί ερεθισμός. Εάν 
παρατηρήσετε εγκαύματα 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 συνδετήρα 

των καλωδίων των κλιπ αυτιών στην 
υποδοχή στην αριστερή πλευρά του 
Alpha-Stim® AID. Εικόνα 1. 

 
3. Αφαιρέστε και πετάξτε παλιά 

Μαξιλαράκια ηλεκτροδίων με κλιπ 
αυτιών (EEPS™) εάν υπάρχουν. 
Αφαιρέστε παλιά υπολείμματα κόλλας, 
καθαρίστε και στεγνώστε τα Κλιπ 
αυτιών και εφαρμόστε 4 νέα EEPS™. 
Σημειώστε πως η θήκη EEP™ ανοίγει με την 
ετικέτα προς τα κάτω. 

 
4. Εμποτίστε 4 νέα Μαξιλαράκια ηλεκτροδίων με κλιπ αυτιών 

(EEPS™) καλά με μερικές σταγόνες διαλύματος αγωγιμότητας ενώ 
είναι τοποθετημένα στα ηλεκτρόδια με κλιπ αυτιών.  

ΔΙΈΓΕΡΣΗ ΚΡΑΝΙΑΚΉΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ (CES) 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΤΟΥ ΆΓΧΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΫΠΝΊΑΣ, ΤΗΣ 
ΚΑΤΆΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ/Ή ΤΟΥ ΠΌΝΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ  
ΚΛΙΠ ΑΥΤΙΏΝ 

Εικόνα 1
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5. Πιέστε Τροφοδοσία για ενεργοποίηση.  
 

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

 
7. Ρυθμίστε το Χρονοδιακόπτη. Συνήθως επαρκούν 20 λεπτά 

λειτουργίας, εάν το ρεύμα είναι ρυθμισμένο σε τουλάχιστον 250 μΑ. 
Συνίστανται 40 λεπτά έως 1 ώρα, εάν το ρεύμα είναι στα ή κάτω 
από τα 200 μΑ.  

 
8. Σφίξτε τα κλιπ αυτιών και 

τοποθετήστε από ένα στους 
λοβούς των αυτιών. Εικόνα 2. 

 
9. Οι προεπιλεγμένες τιμές Ρεύματος 

στα 1 (100 μΑ) όταν ενεργοποιηθεί 
το Alpha-Stim® AID. Αυξήστε αργά 
το ρεύμα (το 5 είναι η υψηλότερη 
ρύθμιση) μέχρι να νιώσετε έναν 
ελαφρύ ίλιγγο (αίσθημα ζάλης, 
παρόμοιο με την αίσθηση 
κουνήματος σε ένα σκάφος) και στη συνέχεια μειώστε το αμέσως 
μέχρι να σταματήσει η ζάλη. Επίσης, μειώστε αμέσως το ρεύμα 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 ρεύματος 1 (100 μΑ) για μία ώρα ή 
περισσότερο, για να αποφύγουν τον υπολειπόμενο ίλιγγο μετά από 
τη θεραπεία. Το ανεκτό επίπεδο ρεύματος θα καθοριστεί από την 
υποκειμενική αίσθηση ιλίγγου, η οποία θα πρέπει να υποχωρήσει 
αμέσως μετά τη μείωση του ρεύματος. Το ρεύμα πρέπει πάντα να 
μειώνεται λίγο κάτω από το επίπεδο που προκαλεί ίλιγγο. 

 

Εικόνα 2
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10. Πατήστε το Κλείδωμα δύο φορές για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις, 
αν θέλετε. Πατήστε ξανά το Κλείδωμα δύο φορές για να 
ξεκλειδώσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο. 

 
11. 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.  

 
12. Η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος του 

χρονομετρημένου κύκλου.  
 

13. 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 ελαφριοί. 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.  

 
14. Αφαιρέστε και απορρίψτε τα EEPS™. Καθαρίστε και στεγνώστε τα 

Κλιπ αυτιών και αντικαταστήστε 4 EEPS™ για την επόμενη 
θεραπεία, εάν επιθυμείτε. Η θήκη EEP™ ανοίγει από την ετικέτα στο 
κάτω μέρος.  

 
15. Αποθηκεύστε το Alpha-Stim® AID μακριά από παιδιά. 
 
16. 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® AID είναι σημαντικά αποτελεσματικό, όταν 
χρησιμοποιείται σωστά, για 9 στους 10 που το χρησιμοποιούν, δεν είναι 
βέβαιο ότι θα έχει αποτελέσματα σε όλους. Εάν το Alpha-Stim® AID 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 κατά τη διάρκεια μίας μόνο συνεδρίας 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.  

Κατόπιν της θεραπείας, συνήθως δεν επιβάλλονται φυσικοί περιορισμοί, 
συνεπώς οι περισσότεροι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν τις κανονικές 
δραστηριότητές τους. 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 
κρανιακής 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 ήπιες, 
αυτοπεριοριζόμενες αντιδράσεις.   

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 
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Η EPI είναι πιστοποιημένη με ISO 
Η Electromedical Products International, Inc. είναι πιστοποιημένη από τον 
Διεθνή 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® AID είναι ιατρική συσκευή κατηγορίας IIa, τύπου BF. Έχει 
δοκιμαστεί ανεξάρτητα από εξωτερικούς φορείς προκειμένου να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια 
του ιατρικού εξοπλισμού και την ηλεκτρομαγνητική συμμόρφωση.  
 
Ενδείξεις 
Η Alpha-Stim® AID είναι ιατρική συσκευή ακριβείας που χρησιμοποιείται 
για την κρανιακή διέγερση με ηλεκτροθεραπεία για τη θεραπεία του 
άγχους, της αϋπνίας, της κατάθλιψης και του πόνου.  
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΆΦΗΣΗΣ 
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Προειδοποιήσεις 
- Το Alpha-Stim® AID μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία εμφυτευμένων 

καρδιακών βηματοδοτών και εμφυτευμένων απινιδωτών.  
- Δεν θα πρέπει να εκτελείτε διέγερση απευθείας επάνω στα μάτια, ούτε 

να πιέζετε τους ανιχνευτές πάνω στον καρωτιδικό κόλπο (στον 
αυχένα κοντά στον λάρυγγα). Η εφαρμογή των ηλεκτροδίων κοντά 
στον θώρακα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής μαρμαρυγής. 

- Πιθανός κίνδυνος από την ταυτόχρονη σύνδεση ενός ασθενούς με 
ιατρικό χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας και με διεγέρτη 
μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα και σε πιθανή βλάβη του διεγέρτη. 

- Η λειτουργία σε κοντινή απόσταση (π. χ. 1 μέτρο) από ιατρικό 
εξοπλισμό βραχέων κυμάτων ή μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει 
αστάθεια στην έξοδο του διεγέρτη. 

- Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της Alpha-Stim® AID συσκευής σας ή 
των εξαρτημάτων, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. 

- Περιέχει μικρά μέρη, διατηρείτε τη μακριά από παιδιά, προς 
αποφυγήν εισπνοής ή κατάποσης. 

- Μην τοποθετείτε το Alpha-Stim® σε άμεση επαφή με χνούδι, σκόνη, 
φως (συμπεριλαμβανομένου και του ηλιακού φωτός). 

- 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. 

- 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.  

- 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 και περιπτώσεις οι οποίες δεν 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία, ή όταν χρησιμοποιείται με φάρμακα ή 
άλλου είδους θεραπευτική παρέμβαση. 
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Αντενδείξεις 
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 ελεγχόμενων για πόνο περιοχών. Δεν υπάρχουν 
εργαστηριακά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια της διέγερσης κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 
Παρενέργειες 
Οι παρενέργειες είναι συνήθως ήπιες και αυτοπεριοριζόμενες.  
- ζαλάδα 
- ερεθισμός δέρματος/εγκαύματα ηλεκτροδίων  
- πονοκέφαλοι   

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, και από έρευνες που έγιναν μεταξύ γιατρών, καθώς και οι 
παρενέργειες που σχετίζονται εύλογα με τη χρήση του CES είναι ζάλη (6 
περιστατικά, 0,07%), ερεθισμός του δέρματος/εγκαύματα από ηλεκτρόδια 
(6 περιστατικά, 0,07%) και πονοκέφαλοι (9 περιστατικά, 0,10%). Η 
παρατεταμένη θεραπεία με CES σε ρεύματα υψηλότερα από τα 
απαραίτητα μπορεί να προκαλέσει ζάλη ή ναυτία που μπορεί να διαρκέσει 
από μερικές ώρες μέχρι και ημέρες. 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® AID 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. 
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Ηλεκτρικές  
Μπαταρίες 2 ΑAA 1,5 volt (περιλαμβάνονται). Αντικαταστήστε με μπαταρίες 

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

Χρονοδιακόπτης κύκλοι αντίστροφης μέτρησης 20, 40 ή 60 λεπτών. 
Ρεύμα 0 έως 500 μικροαμπέρ (μΑ), +/-5%, ρυθμιζόμενο σε αυξητικά 

βήματα των 50 μΑ. Όταν το φορτίο είναι 1KΩ, το μέγιστο ρεύμα 
εξόδου είναι 525 µA (το εύρος κυματομορφής είναι 525 mV) και το 
ελάχιστο ρεύμα εξόδου είναι 475 µA (το εύρος κυματομορφής είναι 
475 mV). 

Συχνότητα  0,5 Hz (παλμοί ανά δευτερόλεπτο) σε συνδυασμό με σταθερά 0,4 
Hz. Ο μέσος ρυθμός επανάληψης παλμών είναι 0,8 Hz. 

Πλάτη παλμού Ρυθμιζόμενο μεταξύ 0,25, 0,5, 0,75 και 1 δευτερόλεπτο.  
Φορτίο ανά παλμό Στα 500 μΑ το φορτίο ανά παλμό κυμαίνεται μεταξύ 125, 250, 375 

και 500 microcoulombs (μC). Κάθε 10 δευτερόλεπτα η συνολική 
φόρτιση είναι 1,25 millicoulombs (mC) σε κάθε κατεύθυνση.  

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

 

Διαστάσεις της συσκευής  
Ύψος   9,8 cm  
Πλάτος   6,3 cm  
Μήκος   2,0 cm  
Βάρος   101 gr με μπαταρίες 
 

Χαρακτηριστικά της Κυματομορφής 

 

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ 

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
10 δευτερολέπτων

Κυματομορφή Alpha-Stim® 0,5 Hz 
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Παράμετροι κυματομορφής εξόδου Alpha-Stim® AID  
(Αντίσταση φορτίου = 1000Ω) 

                                   Κυματομορφή Alpha-Stim® 

Παράμετρος Στοιχείου 0,5 Hz
1. Μέσος ρυθμός επανάληψης παλμού 

(παλμοί ανά δευτερόλεπτο) 0.8 
2. Εύρος παλμού (δευτερόλεπτα) 0.25

 0.5
 0.75
 1

3. Φορτίο ανά παλμό σε 500 µA (µC) 125 
 250
 375
 500

4. Περίοδος (δευτερόλεπτα) 10
5. Συνολική φόρτιση σε κάθε κατεύθυνση 

σε μια περίοδο στα 500 µA (mC) 1.25 
6. Κύκλος λειτουργίας (%) 50
7. Καθαρό ρεύμα προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση 0 

8. Ρεύμα εξόδου Ρυθμιζόμενο 0 έως 500 μΑ σε 
αυξητικά βήματα των 50 μΑ. 

 

 
 

Αποθήκευση 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αποθηκεύσετε το Alpha-Stim® AID για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Χρησιμοποιήστε τη θήκη για να 
αποθηκεύσετε και να μεταφέρετε το Alpha-Stim® AID. Το Alpha-Stim® AID και 
τα εξαρτήματα του θα πρέπει να αποθηκεύεται εντός ενός εύρους 
θερμοκρασίας μεταξύ -22⁰ C και 55⁰ C (-7⁰ F και 131⁰ F) και να χρησιμοποιείται 
μεταξύ 5⁰ C και 40⁰ C (41⁰ F και 104⁰ F), με σχετική υγρασία κάτω του 90%, σε 
ατμοσφαιρική πίεση μεταξύ 912 και 1115 hPa.  
 

Καθαρισμός 
Καθαρίστε το Alpha-Stim® AID 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 με κλιπ αυτιών για να τα απολυμάνετε μεταξύ 
των θεραπειών.  

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ 
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Πρόβλημα   Πιθανές λύσεις 
Δεν υπάρχει αίσθηση 
ρεύματος. Σημείωση: 
Αυτό είναι φυσιολογικό 
για μερικούς ανθρώπους. 

Προσπαθήστε να αυξήσετε το ρεύμα ή να 
υγράνετε τα ηλεκτρόδια με περισσότερο 
διάλυμα αγωγιμότητας. 

Δεν εμφανίζεται κανένα 
αποτέλεσμα. 

1. Εφαρμόστε τη θεραπεία πιο συχνά ή για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε
χαμηλότερο ρεύμα.

2. Μερικοί άνθρωποι χρειάζονται έως 3 ή
περισσότερες εβδομάδες θεραπείας για
να αρχίσουν να νιώθουν τα
αποτελέσματα.

3. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, τον
εξουσιοδοτημένο διανομέα του Alpha-
Stim® ή την ΕΡΙ για συμβουλές.

Τα ηλεκτρόδια δεν 
κολλάνε καλά 

Βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ αυτιών είναι 
καθαρά και στεγνά πριν εφαρμόσετε 
τα EEPS. 

Εμφανίζεται το σύμβολο 
 . 

1. Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ αυτιών είναι
σταθερά κολλημένο στο δέρμα.

2. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση
βύσματος/υποδοχής είναι σταθερά
τοποθετημένη στη θέση της.

3. Προσπαθήστε να υγράνετε το EEPS™ με
περισσότερο διάλυμα αγωγιμότητας.

4. Αλλάξτε τις μπαταρίες εάν έχουν
αδειάσει.

ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 
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Το Alpha-Stim® AID 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. Εάν είναι απαραίτητο,  
συσκευάστε ολόκληρη τη συσκευή μαζί με όλα τα εξαρτήματα στην 
αρχική θήκη, εάν υπάρχει, και στείλτε τα στη διεύθυνση:  
 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες: 
Electromedical Products International, Inc. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-ΗΠΑ 

ΗΠΑ 

Στην Ευρώπη: 
Electromedical Products International, Inc. 

p. a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Στην Ασία: 
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 

Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg. 
53-57 Kwai Fung Crescent 
Kwai Chung, Χονγκ Κονγκ 

 
Στείλτε την ασφαλισμένη, με προπληρωμένα τα 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 



 

 26

   
 
Ενώ κατά την άποψη της Electromedical Products International, Inc. («EPI») 
το Alpha-Stim® AID (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® AID 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 και τα ηλεκτρόδια εξαιρούνται από την 
εγγύηση και πωλούνται «ως έχουν», επειδή ενδέχεται να καταστραφούν 
εύκολα πριν ή κατά τη χρήση.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η EPI είναι υποχρεωμένη 
αποκλειστικά να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το Alpha-Stim® AID 
χωρίς χρέωση, με την αντίστοιχη επιλογή να είναι στην διακριτική 
ευχέρεια της EPI. 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 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΎΗΣΗ 5 ΕΤΏΝ 
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διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο ελάττωμα που καλύπτεται από αυτή 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 είτε 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. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκπαιδευτικά  
βίντεο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  

alpha-stim. com/how-to-use-AID 
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Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 ΗΠΑ 
Χωρίς Χρέωση: 1-800-FOR-PAIN (367-7246)   
Τηλ.: (940) 328-0788 Φαξ: (940) 328-0888 
Email: info@epii. com 
Web: www. alpha-stim. com 
 
 

Electromedical Products International (Asia), Ltd. 
Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg. 
53-57 Kwai Fung Crescent 
Kwai Chung, Χονγκ Κονγκ 
 
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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