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Alpha-Stim® AID  
Podręcznik użytkownika 

 

Stymulator do elektroterapii przezczaszkowej 
do leczenia lęku, bezsenności, depresji i bólu
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Urządzenie typu BF.Zasilanie 
wewnętrzne. 

 

Należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi. Przed 
zastosowaniem urządzenia 
należy zapoznać się z pełną 
treścią instrukcji obsługi. 

 

Tekst zawiera ostrzeżenie lub 
przestrogę związane z 
bezpieczeństwem. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
przeczytaj uważnie tekst i 
używaj urządzenia zgodnie z 
instrukcją. 

 
Numer referencyjny. 

 
Numer seryjny. 

 

 UWAGA: Prawo federalne 
zezwala na sprzedaż tego 
urządzenia wyłącznie 
lekarzowi lub na jego zlecenie. 

 

Znak CE oznacza, że produkt 
spełnił wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i zdrowia 
konsumentów lub środowiska 
naturalnego. 

 
Data produkcji. 

 
Producent. 

 
Upoważniony przedstawiciel 
we Wspólnocie Europejskiej. 

Nie należy używać, jeśli 
opakowanie jest otwarte lub 
uszkodzone. 

IP22 

 Zabezpieczenie przed 
wnikaniem ciał obcych stałych 
>12,5 mm i kapiącą wodą przy 
przechyleniu pod kątem 15 
stopni. 

Zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego nie należy 
utylizować razem z 
nieposegregowanymi odpadami z 
gospodarstw domowych, lecz 
należy go gromadzić oddzielnie. 

Numer partii: 

Medyczne urządzenie 
elektryczne zaklasyfikowane 
przez Underwriters Laboratories 
Inc.ze względu na możliwość 
wystąpienia porażenia prądem, 
pożaru oraz zagrożeń 
mechanicznych i innego 
określonego ryzyka tylko zgodnie 
z UL-60601-1 i CAN/CSA C22.2 
nr 601.1. 

Unikatowy identyfikator 
urządzenia. 
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Opakowanie Alpha-Stim® AID zawiera: 
- 1 zestaw elektrod Earclip 
- 1 butelkę roztworu przewodzącego o pojemności 50 ml 
- 1 pustą butelkę do stosowania z roztworem przewodzącym  
- 256 podkładek pod elektrody Earclip (EEP™) 
- Podręcznik użytkownika 
- Wielojęzyczne instrukcje obsługi USB 
- Pasek ściągający 
- Walizkę do przechowywania 
- 2 baterie litowe AAA 1,5 volt  

 
Zestaw Alpha-Stim® AID jest dostarczany w komplecie i jest 
gotowy do użycia z: 
 Urządzenie Alpha-Stim® AID – Urządzenie Alpha-Stim® AID jest 

urządzeniem elektrycznym zasilanym przez baterie, które wytwarza prąd 
o niskim natężeniu, aby leczyć zaburzenia lękowe, bezsenność, depresję 
i ból. Aby przyspieszyć proces leczenia, stosowane są akcesoria do 
urządzenia Alpha-Stim® AID. Część nr 500 

 Elektrody Earclip – Elektrody Earclip (w formie klipsów) to akcesoria do 
urządzenia Alpha-Stim® AID. Elektrody Earclip przekazują prąd z 
urządzenia Alpha-Stim® AID do pacjenta przez płatki uszu. Część nr 501 

 Płyn przewodzący to akcesorium urządzenia Alpha-Stim® AID. Jest 
dostarczany w formie płynnej w osobnej butelce. Jest to opatentowany 
roztwór soli mineralnej, który ułatwia skuteczne przewodzenie prądu 
wytworzonego przez Alfa-Stim® AID z urządzenia do elektrod, a 
ostatecznie do pacjenta. Na podkładki do elektrod nakładany jest 
roztwór przewodzący, który zapewnia prawidłowe przewodzenie prądu. 
Część nr SS18-50 

 Podkładki pod elektrody – Podkładki pod elektrody Earclip (EEP™) są 
akcesoriami do urządzenia Alpha-Stim® AID. Są to filcowe podkładki 

FUNKCJE 
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wykonane z poliestru, które umożliwiają wchłonięcie roztworu 
przewodzącego w celu ułatwienia przepływu prądu. Podkładki na 
odwrocie mają warstwę kleju, która pozwala na przyklejenie ich do 
elektrod Earclip. Warstwa kleju nie styka się ze skórą pacjenta. Podkładki 
są nasączone roztworem przewodzącym, który zapewnia prawidłowy 
przepływ prądu z urządzenia Alpha-Stim® do elektrod Earclip i do 
pacjenta. Część nr EEP 

 Podręcznik użytkownika – opisuje, jakie elementy są dostarczane wraz z 
urządzeniem i jak ich używać. Zawiera tabelę symboli wraz ze środkami 
ostrożności, ostrzeżeniami i przeciwwskazaniami. Z urządzenia korzystają 
w taki sam sposób dostawcy usług medycznych, jak i bezpośrednio 
pacjenci. Część nr 503EU 

 Wielojęzyczny podręcznik użytkownika USB – opisuje, jakie elementy są 
dostarczane z urządzeniem i jak ich używać. Zawiera tabelę symboli wraz 
ze środkami ostrożności, ostrzeżeniami i przeciwwskazaniami. Z 
urządzenia korzystają w taki sam sposób dostawcy usług medycznych, 
jak i bezpośrednio pacjenci. W językach arabskim, holenderskim, 
angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, hebrajskim, 
węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, słoweńskim, 
hiszpańskim i szwedzkim. Część nr 705 

 Pasek ściągający – Pasek ściągający jest opcjonalnym akcesorium 
urządzenia Alpha-Stim® AID. Jest to materiałowy sznurek, który 
przytrzymuje urządzenie Alpha-Stim® AID na szyi podczas jego 
używania. Część nr 502 

 Walizka(-i) do przechowywania – urządzenie Alpha-Stim® AID jest 
dostarczane w twardej walizce. Opcjonalny miękki futerał można kupić 
osobno. Części nr 504 & 505 

 2 baterie AAA – Alpha-Stim® AID jest zasilane przez baterie litowe, które 
są dostarczane wraz z początkowym zamówieniem. Stanowią one źródło 
energii i są umieszczane wewnątrz urządzenia Alpha-Stim® AID przed 
użyciem. Baterie można w razie potrzeby wymienić na baterie litowe 
dobrej jakości. Część nr 5300 
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Funkcje Alpha-Stim® AID obejmują: 
 

1. W pełni cyfrowe sterowanie zapewniające precyzję, spójność i 
niezawodność. 

2. Elektrody Earclip  
3. Podświetlenie po naciśnięciu dowolnego przycisku. 
4. Stała kontrola obwodów podczas kontaktu elektrod ze skórą.  
5. Wstępne ustawienie na wartość 0,5 Hz. 
6. 20, 40 lub 60-minutowe cykle odliczania aż do automatycznego 

wyłączenia. 
7. Duży wyświetlacz czasowy. 
8. Kontrola natężenia prądu w zakresie 0-500 mikroamperów (µA).  
9. Możliwość ustawienia stałego natężenia prądu oraz czasu zabiegu  

na cały czas trwania sesji terapeutycznej. 
10. Opcja wyciszania.  
11. Timer kumulacyjny. 
12. Automatyczne wyłączanie po 30 minutach nieużywania.  
13. Pasek ściągający, dzięki czemu urządzenie AID można nosić na szyi.  
14. Wytrzymałość na wyładowania elektrostatyczne do 15 000 V. 
15. Automatyczne i permanentne wyłączenie się urządzenia po 

wystąpieniu jakiejkolwiek usterki w urządzeniu, która 
spowodowałaby przekroczenie natężenia prądu powyżej  
wartości 700 µA.   

16. Urządzenie zasilane jest 2 bateriami AAA 1,5 V (załączone). 
17. Wskaźnik stanu baterii. 
18. Podkładki elektrod Earclip (EEP™) wymagają roztworu 

przewodzącego (w zestawie).  
19. 5-letnia ograniczona gwarancja.  
20. Ochrona przed wnikaniem ciał obcych stałych >12,5 mm i kapiącą 

wodą przy przechyleniu pod kątem 15º. 
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Dziękujemy za zalecenie urządzenia Alpha-Stim® AID. Niniejsza instrukcja 
została opracowana dla osób, które będą korzystać z urządzenia  
Alpha-Stim® AID, jednakże Twoje wprowadzenie będzie miało ogromne 
znaczenie dla pacjenta. Firma Electromedical Products International, Inc. 
służy pomocą w spełnianiu potrzeb Twoich pacjentów. Często dostępne są 
wyniki najnowszych badań, które mogą być bezpośrednio pomocne w 
niektórych zaburzeniach pacjentów. Możesz napisać, zadzwonić, wysłać faks 
lub e-mail do EPI w jakiejkolwiek sprawie. Ponadto regularnie sprawdzaj 
stronę internetową w poszukiwaniu nowych informacji. Będziemy wdzięczni 
za uwagi w formie listów referencyjnych lub e-maili. 

 
Electromedical Products International, Inc. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 USA

Numer bezpłatny 1.800. FOR. PAIN 

Poza terenem Stanów Zjednoczonych +940.328.0788 

Faks: 940.328.0888 

E-mail info@epii.com. 

Strona internetowa www.alpha-stim.com 
 
  

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA 
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1.  On - Off (Wł. - Wył.)  
 
2.  Timer. Cykl falowy rozpoczyna się po zetknięciu elektrod ze 

skórą. Zegary odliczające: wybierz 20, 40 lub 60 minut.  
 
3.  Blokada. W razie potrzeby wciśnij 2 razy w przeciągu 5 sekund, 

aby zablokować lub odblokować ustawienia podczas zabiegu.  
    
4.  lub  natężenie prądu. Zwiększa lub zmniejsza natężenie prądu. 

Zwiększa o 50 mikroamperów (µA) na sekundę po przytrzymaniu. 
Zmniejsza o 100 µA na sekundę. Przy włączonym urządzeniu natężenie 
prądu zostaje domyślnie ustawione na wartość 100 µA. 

PRZYCISKI STEROWANIA 
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1. Czujnik światła podświetla ekran LCD przez  

10 sekund w ciemnym pomieszczeniu po 
wciśnięciu dowolnego przycisku. 

 

2.  Symbol  obwodu testowego i ostrzeżenie 
dźwiękowe ostrzega, że urządzenie nie 
doprowadza prądu. W przypadku bezczynności 
trwającej 30 minut zegar zatrzyma się i 
zaprzestanie odliczania. Aby aparat Alpha-
Stim® AID zaczął działać, natężenie prądu musi 
być ustawione na wartość ponad 0 µA, a 
zwilżone elektrody muszą znajdować się w kontakcie ze skórą. Sygnał 
dźwiękowy i wznowienie pracy zegara nastąpi po weryfikacji sprawności 
działania wszystkich obwodów.  

 

3.  Wskaźnik stanu baterii. Baterię należy wymienić, gdy na wskaźniku 
pozostaje tylko 1 kreska. W tym samym czasie urządzenie rozpocznie 
wydawanie sygnału dźwiękowego o niskim stanie naładowania baterii, 
który będzie powtarzany co 10 minut (chyba że włączona jest funkcja 
wyciszania).  

 

4.  Timer. Wybierz 20, 40 lub 60-minutowy cykl odliczania aż do 
automatycznego wyłączenia.  

 

5. Wskaźnik ustawień czasu. Wyświetla pozostały czas. 
 

6.  Natężenie prądu: 0 - 500 mikroamperów (µA). 
 

7.  Funkcja wyciszania. Aby zablokować lub odblokować, należy 
wcisnąć sekwencję klawiszy: Lock (Blokada) -Timer -Lock (Blokada). 

 

8.  Blokada jest włączona, gdy wyświetlacz jest podświetlony.  
 

9. Σ Timer kumulacyjny rejestruje całkowity czas (godziny i minuty) 
korzystania z Alpha-Stim® AID.  

WYŚWIETLACZ LCD 
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Dziękujemy za wybór urządzenia Alpha-Stim® AID do przezczaszkowej 
elektrostymulacji mózgu (CES). Kupiłeś urządzenie medyczne wysokiej 
jakości. Dzięki temu zrobiłeś pierwszy krok do bardziej komfortowego i 
udanego życia.  

Electromedical Products International, Inc.(EPI) jest liderem na rynku 
innowacyjnych i nowoczesnych urządzeń z zakresu technologii medycznej 
mającej na celu poprawę jakości życia. Firma EPI i jej dystrybutorzy zawsze 
służą pomocą użytkownikom korzystającym z jej produktów. Dysponujemy 
zespołem ekspertów z zakresu pomocy technicznej, dzięki czemu 
użytkownicy naszych produktów otrzymują najlepsze z możliwych wyniki 
terapeutyczne. Konsultacje telefoniczne w języku angielskim z Tobą lub 
Twoim lekarzem można ustalać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 
17:00 czasu centralnego (Teksas, Stany Zjednoczone). Możesz również 
komunikować się z nami za pomocą poczty, faksu, poczty elektronicznej, 
Facebooka, Instagramu lub Twittera. Firma bierze odpowiedzialność za 
wszystkie nasze urządzenia medyczne i udziela 5-letniej gwarancji. 

Alpha-Stim® AID jest precyzyjnym aparatem medycznym stosowanym 
w leczeniu zaburzeń lękowych, bezsenności, depresji i bólu. Po 
zakończeniu zabiegu zazwyczaj nie ma konieczności stosowania ograniczeń 
fizycznych, dzięki czemu można powrócić do normalnej aktywności. Terapia 
jest łatwa w zastosowaniu i może być samodzielnie wykonywana w każdej 
chwili. Osoby korzystające z urządzenia Alpha-Stim® AID chwalą sobie efekt 
przyjemnego i relaksującego uczucia błogości. 

Prąd jest podawany przez elektrody Earclip w leczeniu zaburzeń 
lękowych, bezsenności, depresji i bólu. Podczas zabiegu pacjent może 
odczuwać łagodne uczucie mrowienia w miejscach, w których znajdują się z 
elektrodamiJeżeli natężenie prądu jest zbyt wysokie, mogą wystąpić zawroty 
głowy i mdłości, które można złagodzić poprzez zmniejszenie natężenia.  

Po poznaniu podstawowych funkcji i procedur, korzystanie z 
urządzenia Alpha-Stim® AID jest proste. Przed użyciem należy przeczytać 
całą instrukcję. Należy stosować się do ogólnych instrukcji podanych w 
niniejszej instrukcji oraz do wszelkich szczegółowych zaleceń lekarza. 

WSTĘP 
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Urządzenie Alpha-Stim® AID zostało opracowane przez neurobiologa, 
dr. Daniela L. Kirscha, oraz inżyniera, Raymonda Chana. Dr Kirsch jest 
wiodącym pionierem w dziedzinie elektromedycyny od 1972 roku. W 1990 
r. otrzymał licencję od American Academy of Pain Management, a w 2008 r. 
został uhonorowany przez AAPM nagrodą Richard S. Weiner Pain Educator 
of the Year Award. W 1997 roku został członkiem American Institute of 
Stress. Jest on również członkiem InterPain, organizacji złożonej z lekarzy 
zajmujących się leczeniem bólu w Niemczech i w Szwajcarii. Jest redaktorem 
Działu Elektromedycyny czasopisma Practical Pain Management oraz 
redaktorem naczelnym magazynów Contentment i Combat Stress. Dr Kirsch 
był dyrektorem klinicznym Center for Pain and Stress-Related Disorders w 
Columbia-Presbyterian Medical Center w Nowym Jorku oraz Sports 
Medicine Group w Santa Monica w stanie Kalifornia. Jest autorem książek i 
artykułów oraz często prowadzi wykłady dla lekarzy i psychologów na całym 
świecie na temat leczenia bólu i stresu. Był również konsultantem naukowym 
i praktycznym w Centrach Medycznych dla weteranów oraz w Armii i 
Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. 
 

 
Wyniki w elektromedycynie oparte są na modelu i kształcie fal, natężeniu 
prądu, rozmieszczeniu elektrod oraz czasie, w ciągu którego korzystano z 
urządzenia. Alpha-Stim® AID to mikrokomputer wykorzystujący najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie elektroniki półprzewodnikowej. Wszystkie 
elementy są wykonane z materiałów najwyższej jakości, co zapewnia 
użytkownikom niezawodność i bezawaryjność.  

Urządzenie nie stanowi zagrożenia porażenia prądem dzięki 
zastosowaniu łatwo dostępnych baterii AAA o napięciu 1,5 V.  

Urządzenie Alpha-Stim® AID zostało opracowane w oparciu o własne 
badania przeprowadzone przez firmę Electromedical Products International, 
Inc. Urządzenie wykorzystuje technologię precyzyjną, która generuje 
zmodyfikowane prostokątne dwubiegunowe przebiegi fal o wartościach 0,5 
Hz (impulsów na sekundę) przy 50 do 500 mikroamperach (1 µA jest jedną 
milionową ampera) w 50% cyklu pracy. 

OPIS 
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 Urządzenie Alpha-Stim® AID jest niewielkie, kompaktowe i lekkie. Jest 
to aparat wielofunkcyjny. Może on być używany w gabinetach lekarskich, 
klinikach lub szpitalach, jak również jako urządzenie podręczne 
wykorzystywane w nagłych przypadkach, takich jak zastosowania 
interwencji medycznej i wojskowej oraz do samodzielnego poddawania się 
terapii w domu według zaleceń wydanych przez lekarza lub gdy zajdzie taka 
potrzeba.  

Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy układ sterowania dla 
zapewnienia precyzji, miarodajnych wyników i niezawodności, a także 
prostoty i łatwości w użyciu. Nastawny zegar oraz opcja blokady, która 
blokuje ustawienia czasu terapii oraz natężenia prądu, zapewniają 
pacjentom zalecaną ilość impulsów terapeutycznych oraz dawkowanie 
nawet w przypadku, gdy użytkownik jest rozkojarzony lub zaśnie. Natężenie 
prądu może być w łatwy sposób zwiększane w celu skrócenia czasu terapii, 
a także łatwo zmniejszane by zapewnić pacjentowi komfort. 

Jednym z ważnych elementów urządzenia Alpha-Stim® AID jest obwód 
elektroniczny, którego zadaniem jest podtrzymywanie niemal stałego 
przepływu natężenia prądu do elektrod z minimalizacją efektów wahań 
spowodowanych oporem skóry. Urządzenie Alpha-Stim® AID stale 
dokonuje samodiagnostyki w celu zapewnienia, że wszystkie obwody 
zawsze działają prawidłowo, a elektrody znajdują się w odpowiednim 
kontakcie ze skórą. Funkcje ergonomiczne i przyjazne dla użytkownika (takie 
jak blokada, timery z automatycznym wyłącznikiem oraz alarm 
ostrzegający o oderwaniu się elektrody) sprawiają, że urządzenie Alpha-
Stim® AID jest niezawodne, łatwe i szybkie w użyciu, a korzystanie z niego 
sprawia użytkownikom przyjemność.  
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Zastosowanie prądu w urządzeniach elektromedycznych nie jest nową 
koncepcją. Już w starożytności doceniano terapeutyczną wartość naturalnie 
występujących zjawisk elektrycznych na długo przed tym, jak William Gilbert 
zdefiniował elektryczność w 1600 roku. Zarówno Arystoteles, jak i Platon 
mówili o drętwie elektrycznej przepisanej w 46 r. n.e. przez lekarza 
Scriboniusa Largusa w celu złagodzenia różnych schorzeń od bólu głowy do 
podagry (od głowy do stóp). W XIX wieku. dentyści zgłaszali zmniejszanie 
bólu dzięki stosowaniu początkowych i dość niedopracowanych urządzeń 
elektromedycznych.  

Pod koniec drugiej połowy XIX wieku urządzenia elektryczne były 
powszechnie używane w uśmierzaniu bólu i utrzymywano, że leczą one 
wiele schorzeń. Oburzające twierdzenia o wczesnych technologiach 
elektrycznych, którym sprzyjał wpływ polityczny lobby farmaceutycznego, 
sprawiły, że na początku XX wieku ta forma terapii straciła reputację w 
środowisku medycznym. W wyniku tego uczelnie medyczne przestały uczyć 
elektroterapii. Biofizyka została praktycznie wyeliminowana z praktyk 
medycznych, pozostawiając chemię jako naukę wzorcową i obarczając ją 
odpowiedzialnością za leczenie wszystkich chorób. Obecnie, w XXI wieku, 
wiadomo, że chemia - jako pojedynczy model terapeutyczny w medycynie 
- nie spełniła swoich obietnic, co spowodowało wznowienie nowoczesnych 
badań nad możliwościami biofizyki.  

Eksperymenty prowadzone na mózgu ze stymulacją elektryczną o małej 
intensywności zostały po raz pierwszy opisane przez dr. Leduca i dr. 
Rouxeau z Francji w 1902 roku. Początkowo metoda ta nazywana była 
elektrosnem, ponieważ uważano, że jest w stanie wywołać sen.Badania nad 
wykorzystaniem przezczaszkowej elektrostymulacji mózgu (CES) w leczeniu 
lęku, bezsenności, depresji i bólu rozpoczęły się w Rosji w latach 
50. ubiegłego wieku, a w USA pojawiły się po raz pierwszy w latach 60.  

Całe życie na Ziemi oparte jest na elektrochemii. W naszym środowisku 
istnieje wiele pól elektrycznych, które przenikają do wszechświata i ciał ludzi 
i zwierząt. System nerwowy, na przykład, od dawna znany był z 

TERAPIA ELEKTROMEDYCZNA 
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przewodnictwa zarówno sygnałów elektromechanicznych, jak i sygnałów 
wyłącznie elektrycznych. W zasadzie wszystkie cząsteczki połączone są ze 
sobą za pomocą wiązań elektrycznych na poziomie atomu. Podstawowe 
badania naukowe nad naturą bioelektrycznych systemów kontroli u ludzi i 
zwierząt doprowadziły naukowców, takich jak dr. Robert O. Becker ze 
Stanów Zjednoczonych 1  i dr Björn Nordenström ze Szwecji 2  (który był 
Prezesem Nobel Assembly) do przedłożenia całkiem nowych teorii 
dotyczących fizjologii na podstawie naszego najnowszego pojmowania 
biofizyki.  

Technologia Alpha-Stim® wciela te teorie w życie i dowiedziono, że jest 
bardziej skuteczna od wielu innych terapii, które leczą te same schorzenia. 
Pierwsze urządzenie Alpha-Stim® Model 2000 wprowadzone na  
rynek w 1981 r. ważyło 40 funtów i kosztowało 5 850 USD. Urządzenie  
Alpha-Stim® AID wykorzystuje najbardziej zaawansowane dostępne 
obecnie technologie. Obecnie w większości przypadków możliwe jest 
złagodzenie lęku, bezsenności, depresji i bólu przy użyciu znacznie niższego 
natężenia prądu niż w poprzednich technologiach i uzyskanie długotrwałej 
i narastającej ulgi przy zaledwie 20-minutowej terapii co drugi dzień. 
Zapewniamy, że urządzenie Alpha-Stim ® AID używane we właściwy sposób 
poprawi jakość Twojego życia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Becker, Robert O. The Body Electric. New York: William Morrow and Co. 1985. 
2 Nordenström, Bjorn E.W. Biologically Closed Electric Circuits. Stockholm: Nordic Medical 

Publications, 1983.  
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Ponieważ urządzenie Alpha-Stim® AID wykorzystuje bardzo niski poziom 
natężenia prądu, wielu pacjentów niczego nie odczuwa nawet przy 
maksymalnym natężeniu. Nie przejmuj się, jeśli nie odczuwasz natężenia; jest 
to całkiem normalne, a Twoje odczuwanie natężenia nie ma żadnego 
wpływu na wyniki. Urządzenie Alpha-Stim® AID jest sprawne, chyba że 
pojawi się symbol  obwodu testowego lub wskaźnik poziomu baterii 
pokaże ostatnią kreskę poziomu naładowania baterii. Zdarza się, że pacjenci 
odczuwają maksymalną poprawę w przypadku korzystania z urządzenia 
Alpha-Stim® AID kilka godzin dziennie. To rzadko konieczne, ale na pewno 
nie zaszkodzi , więc korzystaj z Alpha-Stim® AID, mając pewność, że to 
bezpieczne oraz skuteczne narzędzie, i NIE POZWÓL SIĘ ZATRZYMAĆ™. 
 

 
 

Szybki przewodnik  
 

 

Uważnie przeczytaj poniższe instrukcje. Po włączeniu 
urządzenia Alpha-Stim® AID przyciskiem Power 
(Zasilanie) zwilż elektrody Earclip, umieść je na obu 
płatkach małżowiny usznej i ustaw natężenie prądu na 
komfortowym poziomie. To wszystko!W razie 
potrzeby natężenie prądu można w każdej chwili w 
trackie zabiegu zwiększyć lub zmniejszyć do 
komfortowego poziomu.  
 

 
  

KORZYSTAJ Z ALPHA-STIM® AID, MAJĄC PEWNOŚĆ 
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1. Płatek małżowiny usznej należy oczyścić przy użyciu delikatnego 
mydła z wodą, wacików nasączonych alkoholem lub antybakteryjnych 
chusteczek, a następnie odczekać, aż wyschnie. Zanieczyszczone lub 
zatłuszczone miejsca, bądź też obszary, w obrębie których używano 
kosmetyków lub lakieru do włosów muszą być w całości oczyszczone 
w celu zapewnienia właściwego przewodnictwa. Stan naskórka należy 
monitorować zarówno przed, jak i po przeprowadzeniu terapii. W 
przypadku jasnej karnacji może wystąpić podrażnienie skóry. Jeśli po 
zakończeniu terapii zauważysz poparzenia skóry, zaprzestań używania 
urządzenia i zastosuj odpowiedni krem. Zmiana miejsc elektrody 
Earclip w obrębie płatka małżowiny usznej 
może zmniejszyć podrażnienie. 

 
2. Podłącz końcówkę podwójnego przewodu 

elektrody Earclip do gniazdka 
znajdującego się po lewej stronie 
urządzenia Alpha-Stim® AID. Rysunek 1. 

 
3. Usuń i wyrzuć stare podkładki pod 

elektrody Earclip (EEP™), jeśli są 
nałożone na elektrody. Usuń resztki 
starego kleju, wyczyść i osusz elektrody 
Earclip oraz załóż 4 nowe EEP™. Uwaga - 
walizkę EEP™ należy otworzyć etykietą 
skierowaną do dołu. 

 
4. Dokładnie nasącz 4 nowe podkładki pod elektrody Earclip (EEP™) 

kilkoma kroplami roztworu przewodzącego.  
 

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA ELEKTRYCZNA 
MÓZGU (CES) W LECZENIU LĘKU, BEZSENNOŚCI, 
DEPRESJI I/LUB BÓLU Z UŻYCIEM ELEKTROD 
NAUSZNYCH 

Rysunek 1
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5. Wciśnij przycisk zasilania. 
 

6. Jeśli zachodzi taka potrzeba, sygnały dźwiękowe mogą zostać 
wyciszone za pomocą następującej sekwencji klawiszy: Lock 
(Blokada) -Timer - Lock (Blokada). W celu przywrócenia sygnału 
dźwiękowego, należy ponownie wcisnąć tę samą sekwencję klawiszy.  

 
7. Ustaw zegar. Jeżeli natężenie prądu ustawione jest na wartość 250 µA 

wystarczy zazwyczaj sesja 20-minutowa. Sesja trwająca 40 minut do 1 
godziny zalecana jest, gdy natężenie prądu ustawione jest na wartość 
200 µA lub poniżej.  

 
8. Zaciśnij elektrody Earclip na 

płatkach małżowin usznych. 
Rysunek 2. 

 
9. Domyślne natężenie prądu to  

1 (100 µA), gdy urządzenie  
Alpha-Stim® AID jest włączone. 
Należy stopniowo zwiększać 
natężenie prądu (najwyższy 
poziom to 5), aż do odczucia nieznacznych zawrotów głowy (uczucia 
oszołomienia, które można porównać do kołysania na łódce), po czym 
natychmiast zmniejszyć, aby zawroty ustąpiły. Natężenie prądu 
powinno zostać natychmiast zmniejszone w przypadku, gdy 
szczypanie impulsów daje uczucie dyskomfortu na płatkach 
małżowiny usznej.W przypadku osób, które doświadczały już 
wcześniej zawrotów głowy, na przykład w związku z chorobą 
lokomocyjną, terapię należy przeprowadzać przy minimalnym 
natężeniu prądu na poziomie 1 (100 µA) przez godzinę lub dłużej, aby 
zapobiec nawrotom zawrotów głowy po terapii.Tolerowalny poziom 
natężenia prądu jest określany przez subiektywne odczucia zawrotów 
głowy, które powinny ustać natychmiast po zmniejszeniu natężenia 
prądu. Natężenie prądu należy zmniejszać do poziomu, na którym 
zawroty głowy są nieodczuwalne. 

Rysunek 2
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10. Aby w razie potrzeby zablokować ustawienia, należy dwukrotnie 
wcisnąć przycisk Lock (Blokada). Aby w razie potrzeby odblokować 
ustawienia, należy ponownie dwukrotnie wcisnąć przycisk  
Lock (Blokada). 

 
11. Podczas terapii, o ile jest to możliwe, pacjenci powinni się 

zrelaksować. Najlepiej jest usiąść lub położyć się w ciszy, chociaż 
można w tym czasie również czytać, pracować przy biurku lub oglądać 
telewizję. Podczas leczenia nie wolno prowadzić pojazdów ani 
pracować z niebezpiecznymi narzędziami lub maszynami.  

 
12. Zasilanie zostanie wyłączone automatycznie po zakończeniu 

ustalonego czasu cyklu.  
 

13. Zawsze należy przeprowadzać sesję CES do końca. Jeżeli po 
zakończeniu sesji czasowej uczucie "ciężkości" jest nadal odczuwalne, 
należy wznowić leczenie do co najmniej 2 minut po zniknięciu uczucia 
ciężkości i pojawieniu się uczucia lekkości. Nieprzestrzeganie tej 
zasady może doprowadzić do dezorientacji trwającej niekiedy przez 
kilka godzin a nawet dni. Niektóre osoby osiągają najlepsze wyniki po 
sesjach terapeutycznych trwających po kilka godzin.  

 
14. Zdejmij i wyrzuć EEP™. Oczyść i osusz elektrody Earclip i w razie 

potrzeby wymień 4 podkładki EEP™ przed kolejną sesją. Opakowanie 
EEP™ należy otwierać etykietą do dołu.  

 
15. Urządzenie Alpha-Stim® AID powinno być przechowywane z dala  

od dzieci. 
 

16. Terapia CES może być wykonywana tak często, jak jest to potrzebne, 
jednakże w przypadku większości pacjentów najlepsze efekty osiąga 
się stosując terapię z częstotliwością pomiędzy raz dziennie a dwa 
razy w tygodniu. Zazwyczaj terapia przynosi lepsze i bardziej 
długotrwałe rezultaty w połączeniu z leczeniem dodatkowym.  
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Chociaż prawidłowo stosowane urządzenie Alpha-Stim® AID przynosi 
znaczną poprawę u 9 na 10 osób, które go używają, nie jest skuteczne u 
wszystkich.Jeśli urządzenie Alpha-Stim® AID nie działa poprawnie, należy 
skontaktować się z pracownikiem opieki medycznej bądź lokalnym 
dystrybutorem Alpha-Stim® lub firmy EPI w celu uzyskania wsparcia 
technicznego.  

Zarówno zmniejszanie bólu, jak i obniżenie poziomu lęku jest zwykle 
odczuwane już podczas jednego zabiegu ale może utrzymywać się jeszcze 
przez wiele godzin.  

Stany bezsenności zazwyczaj ulegają poprawie po terapii początkowej, 
chociaż w wielu przypadkach wymagany okres leczenia może trwać 3 
tygodnie. Wiele osób korzysta z tego w godzinach wieczornych oraz po 
przebudzeniu się w ciągu nocy. Zdarza się jednak, że niektórzy pacjenci 
stwierdzają konieczność przeprowadzenia 20 - 60-minutowej terapii CES z 
użyciem urządzenia Alpha-Stim® przynajmniej na 3 godziny przed 
położeniem się do łóżka, ponieważ terapia CES może przeszkadzać im w 
zaśnięciu. Terapię można też stosować rano w celu dalszej poprawy jakości 
snu w godzinach nocnych. 

Leczenie depresji przy pomocy codziennych zabiegów trwa zazwyczaj 
3 tygodnie lub dłużej przed uzyskaniem istotnej poprawy, ale ten czas może 
się znacznie wydłużyć. Po ustąpieniu stanu chorobowego stosowanie 
Alpha-Stim® 2 - 3 razy w tygodniu lub mniej zazwyczaj wystarczy do 
podtrzymania dobrych wyników.  

 Po zabiegu zwykle nie ma konieczności stosowania ograniczeń 
fizycznych, więc większość użytkowników może natychmiast powrócić do 
normalnej aktywności. U niektórych użytkowników może wystąpić reakcja 
mająca wpływ na zdolność wykonywania potencjalnie niebezpiecznych 
zadań, takich jak obsługa pojazdu silnikowego lub ciężkich maszyn nawet 
przez kilka godzin po zabiegu.  

Obecnie prowadzonych jest ponad 150 badań dotyczących stosowania 
przezczaszkowej elektrostymulacji mózgu na ludziach i ponad 30 badań na 
zwierzętach.Nie zgłoszono długotrwałych działań niepożądanych. -
Sporadycznie mogą wystąpić bóle głowy, uczucie dyskomfortu, 
podrażnienie skóry w miejscu założenia elektrod lub zawroty głowy.Jeśli 
wystąpi uczucie ciężkości, należy kontynuować leczenie przez co najmniej 2 
minuty po pojawieniu się uczucia lekkości. Są to łagodne dolegliwości 
ustępujące samoistnie.   

JAKICH WYNIKÓW OCZEKIWAĆ? 
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Firma EPI otrzymała certyfikat ISO 
Firma Electromedical Products International, Inc. jest przedsiębiorstwem 
certyfikowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). 
ISO jest międzynarodową organizacją współpracującą z około 140 krajami 
oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych w celu utrzymywania 
standardów dla wszystkich zastosowań technologii w przemyśle globalnym. 
Wymagania dotyczące sektora urządzeń medycznych są związane 
z kontrolami procesów konstrukcyjnych, zarządzaniem ryzykiem, 
kontrolami środowiskowymi, specjalnymi procesami (np. sprawdzeniem 
poprawności oprogramowania), identyfikowalnością, przechowywaniem 
dokumentacji oraz działaniami regulacyjnymi takimi jak działania kontrolne. 
 

Zakłócenia elektromagnetyczne 
Niniejsze urządzenie zostało poddane niezależnym testom 
przeprowadzanym przez agencje zewnętrzne, w wyniku których 
stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami określonymi przez 
Międzynarodowy Specjalny Komitet ds. Zakłóceń Radioelektrycznych 
(CISPR). Ograniczenia te mają na celu zapewnienie należytej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym lub klinicznym. Mimo 
to możliwe jest wystąpienie tego rodzaju zakłóceń w szczególnym 
środowisku. W przypadku stwierdzenia zakłóceń należy zwiększyć odległość 
pomiędzy urządzeniem a sprzętem, którego praca jest zakłócana. Jeśli 
problem nadal występuje, należy skontaktować się z firmą Electromedical 
Products International, Inc.  
 

Oświadczenie o zgodności CE dla Europy 
Alpha-Stim® AID jest urządzeniem medycznym klasy IIa, typu BF. Zostało 
ono poddane niezależnym testom przeprowadzanym przez agencje 
zewnętrzne w celu potwierdzenia zgodności ze stosownymi normami 
dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń medycznych i zgodności 
elektromagnetycznej.  
 

Wskazania 
Alpha-Stim® AID jest precyzyjnym urządzeniem medycznym stosowanym 
do przezczaszkowej elektrostymulacji mózgu w leczeniu stanów lękowych, 
bezsenności, depresji i bólu.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISYWANIA 
URZĄDZENIA 
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Ostrzeżenia 
- Urządzenie Alpha-Stim® AID może wpływać na poprawne działanie 

wszczepionych rozruszników serca i defibrylatorów.  
- Nie wolno wykonywać stymulacji bezpośrednio w okolicy oczu ani 

przykładać sond do zatoki tętnicy szyjnej (na szyi lub w pobliżu krtani). 
Zastosowanie elektrod w pobliżu klatki piersiowej może zwiększyć 
ryzyko wystąpienia migotania komór serca. 

- Potencjalne zagrożenie związane z jednoczesnym podłączeniem 
pacjenta do sprzętu chirurgicznego o wysokiej częstotliwości i 
stymulatora może spowodować oparzenia i ewentualne uszkodzenia 
stymulatora. 

- Eksploatacja w bliskiej odległości (np. 1 m) od urządzeń medycznych do 
terapii krótkofalowej lub mikrofalowej może powodować niestabilność 
wyjścia stymulatora. 

- Nie wolno modyfikować urządzenia Alpha-Stim® AID ani akcesoriów, 
gdyż może to spowodować obrażenia. 

- Małe części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, unikać 
wdychania i połykania. 

- Nie umieszczać urządzenia Alpha-Stim® w bezpośrednim kontakcie z 
kłaczkami, kurzem, światłem (w tym światłem słonecznym). 

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie 
wolno pozwalać na używanie tego urządzenia bądź też obchodzenie się 
z nim przez dzieci bez nadzoru rodziców. 

- Podczas terapii nie wolno obsługiwać niebezpiecznych maszyn ani 
pojazdów, a w niektórych przypadkach także przez kilka godzin po jej 
zakończeniu. 

- W żadnym wypadku nie wolno wkładać przewodów lub wtyczek do 
gniazdek ściennych. Może to doprowadzić do poważnego porażenia lub 
poparzeń, niezależnie od tego, czy przewody są podłączone do 
stymulatora, czy też nie.  

- Informacja ostrzegawcza dla Stanów Zjednoczonych: Prawo federalne 
(dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych) ogranicza sprzedaż niniejszego 
urządzenia do lub na zamówienie licencjonowanych specjalistów opieki 
medycznej.Poza terenem Stanów Zjednoczonych urządzenie to 
dostępne jest na całym świecie bez recepty, jednakże w leczeniu 
trudnych przypadków i w terapiach nieprzynoszących skutków lub w 
połączeniu z leczeniem farmakologicznym lub terapeutycznym zalecana 
jest konsultacja z wykwalifikowanym personelem opieki medycznej. 
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Przeciwwskazania 
Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadkach, gdy inne formy analgezji 
(kontroli bólu) nie byłyby stosowane; chodzi o przypadki zachowania 
korzystnych aspektów bólu w celu rozpoznania schorzenia lub przypadki,  
w których pacjenci mogą nadużywać partii ciała objętych bólem. 
Bezpieczeństwo stosowania stymulacji nie zostało potwierdzone 
u pacjentek w ciąży. 
 
Działania niepożądane 
Działania niepożądane mają zwykle łagodny przebieg i ustępują samoistnie.  
- zawroty głowy 
- podrażnienie skóry/oparzenia w miejscu założenia elektrody  
- bóle głowy  

Działania niepożądane w uzasadniony sposób powiązane ze 
stosowaniem terapii CES, stwierdzone na podstawie danych 8792 pacjentów 
biorących udział w 144 badaniach kontrolowanych, otwartych badaniach 
klinicznych, testach w warunkach niekontrolowanych i ankietach 
przeprowadzanych przez lekarzy, obejmują zawroty głowy (6 przypadków, 
0,07%), podrażnienie skóry/oparzenia w miejscu założenia elektrod (6 
przypadków, 0,07%) oraz bóle głowy (9 przypadków, 0,10%). Długotrwała 
terapia CES prowadzona przy wyższych niż wymagane natężeniach prądu 
może powodować zawroty głowy lub mdłości utrzymujące się przez kilka 
godzin lub dni. Przeprowadzanie terapii bezpośrednio przed snem może 
powodować trudności w zasypianiu. Reakcje paradoksalne, takie jak 
nasilenie stanów lękowych czy zaburzenia snu, mogą wystąpić, lecz są to 
rzadkie przypadki.  

Jeśli podczas terapii Alpha-Stim® AID pacjent nie zacznie odczuwać 
zmniejszenia lęku, bezsenności, depresji i bólu w ciągu miesiąca, należy 
skonsultować się z lekarzem, autoryzowanym dystrybutorem Alpha-Stim® 
lub EPI. 
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Elektryczne  
Baterie  2 baterie typu AAA 1,5 V (w zestawie z urządzeniem). 

Zużyte baterie należy wymieniać na baterie jednorazowe. Nie 
używać akumulatorów. Zużyte baterie należy zutylizować w 
sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z lokalnymi 
przepisami.  

Timer  20, 40, 60-minutowe zegary odliczające czas. 
Natężenie prądu  od 0 do 500 mikroamperów (µA), +/- 5%, z regulacją 

w odstępach 50 µA. Gdy obciążenie wynosi 1KΩ, maksymalny 
prąd wyjściowy wynosi 525 µA (amplituda przebiegu fali 
wynosi 525 mV), a minimalny prąd wyjściowy wynosi 475 µA 
(amplituda przebiegu fali wynosi 475 mV). 

Częstotliwość 0,5 Hz (impulsów na sekundę) w połączeniu ze stałą 
częstotliwością 0,4 Hz. Średnia częstotliwość powtarzania 
impulsów wynosi 0,8 Hz. 

Szerokości impulsu Zmienne: 0,25, 0,5, 0,75 lub 1 s.   
Ładunek impulsu Przy wartości 500 µA ładunek impulsu może wynosić 125, 250, 

375 i 500 mikrokulombów (µC). Co 10 sekund łączny ładunek 
wynosi 1,25 milikulomba (mC) w każdym kierunku.  

Przebieg fali Zakres impedancji, w obrębie którego parametry przebiegu fali 
pozostają ważne wynosi od 100 Ω do 10 KΩ. Kształt fali składa 
się z bipolarnych asymetrycznych prostokątnych fal przy 50% 
cyklu pracy, który jest powtarzany cyklicznie z przerwami co 10 
sekund. Przebieg fali jest zrównoważony w celu osiągnięcia 
prądu wypadkowego o wartości 0 w każdym kierunku (patrz 
poniżej).  

 
Wymiary0 urządzenia  
Wysokość  9,8 cm    
Szerokość  6,3 cm    
Głębokość  2,0 cm    
Masa   101 g z bateriami   
 
 Przebiegu fali

 

DANE TECHNICZNE 

Wzór powtarzany co 
10 sekund 

Alpha-Stim® Przebieg fali 0,5 Hz 
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Parametry przebiegu fali wyjściowej Alpha-Stim® AID  
(Rezystancja obciążeniowa = 1000Ω) 

                                         Przebieg fali Alpha-Stim®

Parametr urządzenia 0,5 Hz.
1. Średnia częstotliwość powtarzania impulsów 

(impulsy na sekundę) 0.8 
2. Szerokość impulsów (w sekundach) 0.25

 0.5
 0.75
 1

3. Ładunek na impuls przy 500 µA (µC) 125 
 250
 375
 500

4. Okres (w sekundach) 10
5. Całkowity ładunek w każdym kierunku w 

okresie przy 500 µA (mC) 1.25 
6. Współczynnik wypełnienia (%) 50
7. Natężenie netto w obu kierunkach 0

8. Wyjściowe natężenie prądu 
Natężenie prądu

 Od 0 do 500 µA z regulacją 
w odstępach 50 µA.

 

 
 
Przechowywanie 
Na czas przechowywania urządzenia Alpha-Stim® AID dłuższy niż jeden miesiąc 
należy wyjąć baterie. Urządzenie Alpha-Stim® AID należy przechowywać i 
transportować w walizce. Urządzenie Alpha-Stim® AID i akcesoria należy 
przechowywać w temperaturze pomiędzy -22⁰ C a 55⁰ C (-7⁰ F a 131⁰ F) i używać 
w temperaturze pomiędzy 5⁰ C a 40⁰ C (41⁰ F a 104⁰ F), przy wilgotności 
względnej poniżej 90%, przy ciśnieniu atmosferycznym od 912 do 1115 hPa. 
 
Czyszczenie 
Urządzenie Alpha-Stim® AID należy czyścić wycierając jego powierzchnię 
wilgotną ściereczką. W razie potrzeby można użyć łagodnego mydła z wodą. 
Stosowanie wszelkich innych roztworów czyszczących może uszkodzić 
obudowę. Obudowy w żadnym przypadku nie można bezpośrednio spryskiwać 
środkami czyszczącymi. Do dezynfekcji elektrod Earclip (z klipsami na uszy) 
pomiędzy sesjami terapeutycznymi można stosować 70% izopropanolu.  

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE 
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Problem Możliwe rozwiązanie 
Brak uczucia przepływu 
prądu. Uwaga: W 
przypadku niektórych 
osób jest to normalna 
reakcja. 

Spróbuj zwiększyć natężenie prądu lub 
zwilżyć podkładki EEP™ za pomocą bardziej 
przewodzącego roztworu. 

Terapia nie przynosi 
rezultatów. 

1. Stosuj terapię częściej lub przez dłuższe 
okresy czasu przy niższej wartości 
natężenia prądu. 

2. Zdarza się, że u niektórych osób efekty 
terapii widoczne są po 3 tygodniach lub 
po dłuższym czasie. 

3. W celu zasięgnięcia porady skontaktuj 
się z pracownikiem służby zdrowia, 
autoryzowanym dystrybutorem  
Alpha-Stim® lub pracownikiem 
firmy EPI. 

Elektrody nie przylegają 
dobrze 

Przed założeniem podkładek EEP™ 
sprawdź, czy elektrody Earclip są czyste  
i suche. 

Pojawia się symbol   1. Upewnij się, że elektrody Earclip są 
mocno przymocowane do skóry.  

2. Upewnij się, że wszystkie połączenia 
wtyczek/kontaktów są mocno wciśnięte 
i znajdują się we właściwym miejscu. 

3. Spróbuj bardziej zwilżyć podkładki 
EEP™ roztworem przewodzącym. 

4. Jeśli baterie są rozładowane należy 
wymienić je na nowe. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
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Urządzenia Alpha-Stim® AID nie wolno serwisować samodzielnie.  

W celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt z 
autoryzowanym dystrybutorem Alpha-Stim® lub firmy Electromedical 
Products International, Inc. Jeśli zajdzie taka potrzeba, całe urządzenie wraz 
ze wszystkimi akcesoriami zapakowane w oryginalne opakowanie (jeśli jest 
dostępne) należy przesłać na adres: 

  
 

W Stanach Zjednoczonych: 
Electromedical Products International, Inc. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067 

USA 

W Europie: 
Electromedical Products International, Inc. 

p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
HOLANDIA 

W Azji: 
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 

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

 
Urządzenie to należy przesłać jako towar ubezpieczony, przesyłką opłaconą 
z góry, załączając wraz z nim fakturę/rachunek oraz adnotację z opisem 
występującego problemu. Prosimy nie zapomnieć o umieszczeniu swojego 
adresu zwrotnego, w tym kraju i numeru telefonu oraz - w przypadku 
dostępności - numeru faksu i adresu e-mail.  
 
  

CZYNNOŚCI SERWISOWE 
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Choć zdaniem Electromedical Products International, Inc. („EPI”) urządzenie 
Alpha-Stim® AID („Produkt”) jest ogólnie skuteczne w łagodzeniu lęku, 
bezsenności, depresji i/lub bólu, opieka zdrowotna nie jest nauką ścisłą, 
a skuteczność w poszczególnych przypadkach może być różna. Zgodnie z 
tym firma EPI nie udziela żadnych gwarancji dotyczących skuteczności 
swoich Produktów dla konkretnych użytkowników.  

Firma Electromedical Products International, Inc. gwarantuje 
pierwotnemu nabywcy (i wyłącznie jemu), że każde nowe urządzenie  
Alpha-Stim® AID będzie wolne od wszelkich wad wykonania i wad 
materiałowych w normalnych warunkach użytkowania przez okres 5 lat od 
daty pierwotnego zakupu, za wyjątkiem akcesoriów. 

W celu zatwierdzenia gwarancji konieczne jest jej zarejestrowanie. -
Rejestrację gwarancji można przeprowadzić drogą elektroniczną na stronie 
internetowej www.alpha-stim.com/product-registration. 

Akcesoria takie jak baterie, przewody i elektrody są wyłączone z 
gwarancji i sprzedawane na zasadzie „takie jakie są”, gdyż łatwo mogą one 
ulec uszkodzeniu przed lub w trakcie użytkowania.  

W okresie gwarancyjnym wyłącznym obowiązkiem EPI jest - według 
uznania EPI - bezpłatna wymiana lub naprawa urządzenia Alpha-Stim® AID. 
W celu uzyskania zwrotu w ramach niniejszej gwarancji nabywca musi 
najpierw skontaktować się z EPI telefonicznie, pocztą, faksem lub e-mailem, 
aby uzyskać numer upoważnienia do zwrotu materiału (RMA). Nabywca 
musi posiadać kopię oryginalnej faktury i wykonać rejestrację gwarancji, aby 
udowodnić, że produkt jest nadal objęty gwarancją. Autoryzowany zwrot 
musi zostać przesłany do firmy EPI bezpiecznie opakowany jako przesyłka 
ubezpieczona i opłacona z góry. Firma EPI nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego 
pakowania lub transportu. Jeśli firma EPI uzna, że wada podlega niniejszej 
gwarancji, naprawiony lub wymieniony Produkt zostanie niezwłocznie 
przesłany nabywcy z powrotem jako przesyłka ubezpieczona i opłacona z 
góry. Jeśli firma EPI ustali według własnego uznania, że Produkt jest wolny 
od wad wykonania i wad materiałowych, Produkt zostanie przez nią 

5-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA 
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zwrócony do nabywcy i nabywca zostanie obarczony kosztami przesyłki i 
ubezpieczenia.  

W przypadku, gdy Produkt zostanie wykorzystany niezgodnie z 
przeznaczeniem, ulegnie przypadkowemu uszkodzeniu, uszkodzeniu 
podczas przewozu, uszkodzeniu w wyniku zaniedbania, działania sił 
przyrody bądź też uszkodzeniu wynikłemu z niezastosowania się do 
instrukcji obsługi lub też zmian/przeróbek dokonywanych przez osoby inne 
niż pracownicy firmy EPI, niniejsza gwarancja zostanie natychmiast 
unieważniona.  

Firma Electromedical Products International, Inc. nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, 
wynikowe lub wypadkowe straty, utracone korzyści lub wydatki na pomoc 
medyczną spowodowane jakąkolwiek wadą, uszkodzeniem, wadliwym 
działaniem Produktu lub w inny sposób niezależnie od formy, w jakiej 
zostaną podjęte wszelkie kroki prawne lub dowodzące słuszności sprawy 
przeciw firmie EPI (takiej jak umowa, niedbalstwo lub inne). W żadnym 
wypadku odpowiedzialność firmy EPI z jakiegokolwiek tytułu prawnego 
związanego z Produktem nie przekroczy ceny zakupionego Produktu. 
 

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z filmami 
instruktażowymi, odwiedź alpha-stim.com/how-to-use-AID 
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Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
Bezpłatny numer: 1-800-FOR-PAIN (367-7246)  
Tel: (940) 328-0788 Faks: (940) 328-0888 
E-mail: info@epii.com 
Strona internetowa: www.alpha-stim.com 
 
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 
Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg. 
53-57 Kwai Fung Crescent 
Kwai Chung, Hongkong 
 
Autoryzowany przedstawiciel: 
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332 
38033 Grenoble Cedex 2 - Francja 
Tel: +33 (0)4 76 86 43 22 
Faks: +33 (0)4 76 17 19 82 
E-mail info@medimark-europe.com 
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