
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 AID ®Stim-Alpha دليل المالك 
 محفز العالج الكهربائي للدماغ
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  AID ®Stim-Alphaدليل المالك لـ 
  

  المعالجة الكهربائية للجمجمةمحفز  
  لعالج القلق، واألرق، 

واالكتئاب، واأللم
  

  
    

. جميع الحقوق محفوظة.  2021حقوق النشر تخص شركة شركة إليكتروميديكال برودكتس إنترناشيونال، انك لعام 
®Stim-Alpha  وب   8,612,008 ;8,457,765عالمة تجارية مسجلة. مصنع وفقاً لبراءات االختراع األمريكية  

 راءات االختراع العالمية المعلقة.
  

IFU-AR-002 REV H 

  
مزود بطاقة  .BFمعدة من النوع 

  داخلية.

  
اقرأ دليل   راجع تعليمات التشغيل.

  استخدام الجهاز. االستخدام بتمعن قبل 

  

يتألف النص من تحذيرات أو 
اقرأ النص  احتياطات تتعلق بالسالمة.

بعناية واستخدم الجهاز كما هو موضح  
  لضمان تحقيق السالمة. 

  الرقم المرجعي.   

  الرقم التسلسلي.   

انتباه: يحظر القانون الفيدرالي بيع هذا  
  الجهاز عن طريق طبيب أو بأمر منه. 

  

أن المنتج تتحقق   CEتؤكد عالمات 
فيه سالمة وصحة المستهلك 

  والمتطلبات البيئية. 

  تاريخ التصنيع.   

  الجهة المصنعة.   

الممثل المفوض في المجتمع  
  األوروبي. 

  
ال تستخدمه إذا كانت العبوة مفتوحة أو  

  تالفة.

IP22  

محمي ضد دخول األشياء الصلبة  
  12.5الغريبة التي يزيد حجمها عن 

المتساقطة عند وضعه   مليمتر والمياه
  درجة.  15على 

  

يجب عدم التخلص من مخلفات المعدات 
الكهربائية واإللكترونية مع مخلفات 

المنزل غير المفصولة، ولكن يجب جمع  
  هذه المخلفات بصورة مستقلة.

  المجموعة. رقم   

  

الجهاز الطبي الكهربائي مصّنف لدى  
 Underwriters Laboratories شركة
Inc.   ،فيما يتعلق بالصدمات الكهربائية

النار والمخاطر الميكانيكية وغيرها من  
         المخاطر المحددة مع مواصفات

UL-60601-1  و CAN/CSA C22.2  
  . 601.1رقم 

  معرف جهاز فريد.   
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  على:   AID ®Stim-Alphaتحتوي عبوة جهاز 
ذن -   مجموعة واحدة من أقطاب مشبك ا
  مليلتر من المحلول الموصل. 50 زجاجة واحدة بحجم -
ستخدام مع المحلول الموصل. -    زجاجة فارغة واحدة ل
ذن أقطابرفادة  256 -   )EEPS™( مشبك ا
  دليل المالك -
  متعددة اللغات  USBأدلة  -
  حبل قصير -
  عبوة تخزين -
    فولت  AAA 1.5ليثيوم  بطاريتان -

  
ستخدام مع:  AID ®Stim-Alphaيأتي طقم  ً وجاهزاً ل   كام

   جهازAID ®Stim-Alpha  -   جهازAID ®Stim-Alpha  عبارة عن جهاز كهربائي يعمل
ل بطارية   كتئاب  من خ رق وا ج القلق وا والذي يصدر تياراً كهربائياً منخفضاً لع

لم. بـ    وا الجهاز  ملحقات  توصيل  الجزء   AID ®Stim-Alphaيتم  ج.  الع   لتسهيل 
  500رقم 

   ذن ا مشبك  في   -أقطاب  متضمنة  ملحقات  عن  عبارة  ذن  ا مشبك  أقطاب 
AID ®Stim-Alphaذن التيار من إلى   AID ®Stim-Alpha  . تنقل أقطاب مشبك ا

قطاب الكهربائية. ل ا   501الجزء رقم  المريض من خ
   المحلول الموصل عبارة عن ملحق متضمن في جهازAID ®Stim-Alpha.    يتوفر في

فهو عبارة عن محلول ملح معدني مسجل الملكية   صورة سائل في زجاجة مستقلة.
قطاب وأخيراً إلى    AID ®Stim-Alphaوالذي يوفر نقل فعال لتيار   من الجهاز إلى ا

التيار   المريض. توصيل  لضمان  قطاب  ا رفائد  مع  الموصل  المحلول  ُيستخدم 
  SS18-50الجزء رقم  بصورة سليمة.

 قطاب   رفائد ذن ( رفائد -ا أيضاً عبارة عن ملحقات لجهاز  )  EEPS™أقطاب مشبك ا
AID ®Stim-Alpha.  كرفائد مصنوعة من البوليستر الذي يسمح بامتصاص   إنها تبدو

التيار. نقل  لتسهيل  الموصل  لها   المحلول  تسمح  صقة  بدعامات  الرفائد  تتميز 
ذن. لتصاق بأقطاب مشبك ا صقات جلد المريض.  با مس ال الرفائد تتشبع     ت

جهاز  من  للتيار  السليم  التدفق  لضمان  الموصل      بالمحلول 
®Stim-Alpha  ذن ثم إلى المريض. الجزء رقم   EEPإلى مشابك ا

   المستخدم التي تأتي مع الجهاز وكيفية استخدامها. يشتمل   -دليل  البنود  يصف 
جراءات المضادة. استخدام الجهاز    على جدول رموز حتياطات والتحذيرات وا مع ا

ًة من قبل المريض.   يختلف بالنسبة لموفر الرعاية الصحية ستخدام مبا عن ا
 '503EUالجزء رقم 

  

 المزايا
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   المالك اللغات    USBدليل  وكيفية   -متعدد  الجهاز  مع  تأتي  التي  البنود  يصف 
رموز جدول  على  يشتمل  جراءات   استخدامها.  وا والتحذيرات  حتياطات  ا مع 

ستخدام   المضادة. استخدام الجهاز  يختلف بالنسبة لموفر الرعاية الصحية  عن ا
المريض قبل  من  ًة  نجليزية   .مبا  باللغات العربية والدنماركية والهولندية وا

تفية  يطالية وال لمانية واليونانية والعبرية والمجرية وا  والفنلندية والفرنسية وا
سبانية والسويدية   والليتوانية والنرويجية والبولندية والبرتغالية والروسية وا

  705. الجزء رقم والسلوفيني
   القصير عن    - الحبل  عبارة  القصير  لجهازالحبل  ختيارية  ا الملحقات    أحد 

 AID ®Stim-Alpha    حكام القماش  عبارة عن حبل من   AID ®Stim-Alphaفهو 
 502 الجزء رقم

   يأتي جهاز    -عبوة (عبوات) التخزينAID ®Stim-Alpha  .يمكن كذلك   في عبوة صلبة
جزاء رقم  اء عبوة لينة اختيارية بصورة منفصلة.   505و 504ا

 بطاريتان AAA  -  يعمل  AID ®Stim-Alpha    تتوفر في ليثيوم  ل بطاريات  من خ
ولي. اء ا حيث توفر هذه البطاريات مصدر الطاقة ويتم استبدالها داخل   طلب ال

ستخدام.  AID ®Stim-Alphaجهاز   ا ببطاريات    قبل  البطاريات  استبدال  يمكن 
 5300الجزء رقم  ليثيوم جاهزة عند الحاجة.

  

  على: AID ®Stim-Alphaتشتمل مزايا 
عتمادية.  . 1 تساق وا   تحكم رقمي كامل للدقة وا
ذن. . 2    أقطاب مشبك ا
  إضاءة خلفية عند الضغط على أي زر.  . 3
قطاب موصولة بالجلد. . 4    فحص متواصل للدائرة عندما تكون ا
  هرتز.  0.5مسبقاً إلى  تم ضبطه . 5
يقاف التشغيل التلقائي.  60أو  40، 20دورات عد تنازلي  . 6   دقيقة 
  شاشة مؤقت كبيرة. . 7
    ).µAميكرو أمبير ( 0-500ضبط التيار على  . 8
ج . 9   مسبقاً طوال جلسة لضبط القيم يمكن إقفال التيار ووقت الع

ج الكاملة.    الع
    خيار الوضع الصامت. . 10
  مؤّقت تراكمي.  . 11
ل  . 12 ستخدام. 30إيقاف تشغيل تلقائي خ     دقيقة عندما  يتم ا
مكان بل قصيرح . 13     حول العنق. AIDارتداء  بحيث يكون با
ق الكهرباء الساكنة حتى  . 14   فولت.  15,000قادر على تحمل إط
تعطيل ذاتي تلقائي ودائم في حال تطور خطأ وحيد في الجهاز يؤدي إلى أن  . 15

      . µA 700يتعدى التيار 
  مؤ قوة البطارية. . 16
ذن ( . 17    (متضمن). محلول موصل )EEPS™تتطلب رفائد قطب مشبك ا
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    أعوام. 5ضمان محدود لمدة  .18
شياء الغريبة الصلبة التي يزيد حجمها على  .19 مليمتر   12.5وقاية ضد دخول ا

  درجة.  15والماء المتساقط عند ضبطه على  
 بقدرة 1.5 فولت )مزودتين في العبوة ولكن AAA يستخدم بطاريتين مقاس .20

  .(غير مركبتين
  

  
  

  تركيب البطاريتين 
   البطاريات الموجود بالجانب الخلفي  أزلق غطاء حجيرة

  للجهاز في اتجاه السهم. 
 /+) الموجودة على قاع  - ركب البطارية وفق الرموز (

  حجيرة البطاريات. 
  أغلق حجيرة البطاريات مرة أخرى وادفع الغطاء باتجاه

  الجهاز حتى يستقر في مكانه. 
   عند تغيير البطاريتين، استخدم بطاريتي ليثيوم مقاس

AAA  فولت لجهاز ألفا سيتم® إم    1.5بقدرة  
)AID ®Stim-Alpha ( .فقط  

ب حمض    خطر التعرض لحروق كيميائية! يمكن أن يؤدي ت
  البطارية إلى التعرض لحروق كيميائية. 

  .غشية المخاطية مسة حمض البطارية للجلد والعينين وا   تجنب م
  عضاء، اشطف المنطقة المتأثرة بكميات مس حمض البطارية مع هذه ا في حالة ت

مر. يجب إبعاد    كبيرة من الماء العادي فورًا واحصل على عناية طبية إذا لزم ا
طفال. ع بطارية، احصل على عناية طبية فورًا.   البطاريات عن متناول ا   في حالة ابت

 شحنهما أو إحداث دائرة ق بهما أو التخلص    ممنوع تفكيك البطاريتين أو إعادة
  فهناك خطر حدوث انفجار.  منهما في بإلقائهما في النار.

  .أخرج البطاريتين من الجهاز إذا لم تستخدمه لفترة مطولة  
   ممنوع التخلص من البطاريتين مع المخلفات المنزلية، ولكن يجب التخلص منهما

  بطاريات بمنفذ متخصص.  باعتبارهما نفايات خاصة أو في نقطة جمع
  

 تركيب البطاريات 
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باستخدام   للتوصية  الذين  AID ®Stim-Alphaنشكركم  شخاص  ل الدليل  هذا  تحضير  تم   .
ت الخاصة بك ستكون غير ذات قيمة لمريضك.  AID ®Stim-Alphaسيستخدمون   ، ولكن المدخ

كة إليكتروميديكال برودكتس إنترناشيونال، انك متوفرة للمساعدة في تلبية متطلبات مرضاك.  
كما تتوفر أبحاث جديدة يكون لها تأثير مبا على اضطرابات معينة لدى المريض.  تتردد في  

تصال، إرسال فاكس أو لكتروني    EPIبريد إلكتروني إلى    الكتابة، ا ي سبب كان. راجع الموقع ا
تكم في نموذج خطابات   أيًضا بصورة متكررة للحصول على معلومات جديدة. إننا نرحب بمدخ

لكتروني.    الشهادات أو رسائل البريد ا
  

  كة إليكتروميديكال برودكتس إنترناشيونال، انك. 
2201 Garrett Morris Parkway  

Mineral Wells, TX 76067-9034 USA  
تصال المجاني   7246-367-800-1   رقم ا
يات المتحدة    0788-328-940+ خارج الو
  0888-328-940  فاكس رقم:
لكتروني   info@epii.com البريد ا
نترنت    www.alpha-stim.com موقع ا

  
   

 ملحوظة لممارسي الرعاية الصحية 
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    إطفاء -تشغيل   .1
  

قطاب الجلد. .المؤقت  .2 مس ا مؤقتات العد   تبدأ دورة الشكل الموجي عندما ت
   دقيقة. 60أو    40،  20التنازلي: قم بتحديد ،  

  
ل   .قفل  .3 ج، إذا   5قم بالضغط مرتين خ ل الع عدادات خ قفال أو لفتح ا ثوان 

    رغبت في ذلك.
         
    50يرفع بـ  يرفع أو يخفض التيار. .التيار أو  .4

    100يخفض بـ  ) في الثانية عند مواصلة الضغط عليه.µAميكرو أمبير (
Aµ .فترا للتيار  عندما يتم تشغيل الجهاز، في الثانية     100 يكون الوضع ا

  ميكرو أمبير.

  أزرار التحكم 
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ء شاشة   مستشعر الضوء . 1     LCDي

ثوان في الغرفة المظلمة عند الضغط   10 لمدة
  على أي زر. 

  
وتحذير   اختبار دائرة التوصيليشير رمز     . 2

سيتوقف   صوتي إلى أن الجهاز  يعالج.
ل     30المؤقت وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز خ

ء آخر.  يجب   دقيقة إذا لم يتم القيام بأي 
قطاب   µA 0ضبط التيار فوق  ويجب أن تكون ا

مسة للجلد لكي يعمل   -Alphaالمرطبة م
AID ®timS.     مة مسموعة ويعود تصدر ع

مة الدائرة   المؤقت للعمل حالما يحدد فحص س
    ء يعمل بشكل سليم.بأن كل  

  
قم باستبدال البطارية عندما  يبقى سوي خط واحد حيث   .شحن البطاريةمؤ    . 3

سيطلق الجهاز تحذيراً مسموعاً يشير إلى انخفاض أداء البطارية وسيكرر التحذير كل  
10 .(ً     دقائق (إ إذا كان الوضع الصامت مشغ

  
يقاف التشغيل  60أو    40،  20قم باختيار دورات عد تنازلي    .المؤقت  . 4 دقيقة 

    التلقائي.
  
  يعرض الوقت المتبقي.   .ضبط الوقت مؤ . 5
  
  ) من التيار. µAميكرو أمبير ( 500 -  0  . 6
  
قم بالضغط على تسلسل   إيقاف التشغيل   للتشغيل أو  .الوضع الصامتميزة   . 7

  .قفل-مؤقت-قفلالمفاتيح: 
  
   مضاءة.مشغلة عندما تكون الشاشة  القفلتكون وظيفة    . 8

  
9 . Σ يسجل مجموع الساعات والدقائق التي تم استعمال  المؤقت التراكمي  

AID ®Stim-Alpha   .فيها    

 شاشة العرض 
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جهاز   اختيارك  على  الكهربائية  جهاز    AID ®Stim-Alphaتهانينا  المعالجة  للجمجمة محفز 

)CES.(  .ولى   لقد اشتريت جهاز طبي ذي جودة عالية ائه خطوتك ا ل  إنك تخطو من خ
    نحو حياة أكثر راحًة واسترخاء.

 ) انك.  إنترناشيونال،  برودكتس  إليكتروميديكال  ورائدة    ) EPIكة  مبدعة  كة  هي 
كة   وموزعيها ملتزمون   EPIحدث التقنيات الطبية المتوفرة بغية تحسين جودة حياتك. إن 

على   تقنيين لضمان حصولك  خبراء  لدينا  منتجاتنا.  يستعملون  الذين  شخاص  ا بمساعدة 
ج. من الممكن تحديد استشارات هاتفية ن أفضل نتائج ممكنة من الع معك   جليزيةباللغة ا

ثنين وحتى الجمعة، من الساعة ً◌،  مساء  5صباًحا وحتى الساعة    9 أو مع طبيبك من أيام ا
مريكية). ومن الممكن أيضاً أن تتصل بنا   يات المتحدة ا التوقيت المركزي (تكساس، الو
تقدم  تويتر.  أو  إنستجرام  أو  فيسبوك  أو  لكتروني  ا البريد  أو  الفاكس  البريد،  طريق  عن 

كة ضمان محدود لمدة    سنوات على جميع أجهزتنا الطبية.  5ال
كتئاب،    AID ®Stim-Alphaإن   رق، وا ج القلق، وا هو جهاز طبي دقيق ُيستخدم لع

لم. يمكنك    وا وهكذا  عليك  مفروضة  جسدية  تقييدات  أي  عادًة  هناك  ليس  ج،  الع بعد 
نشطة العادية. ج بسيط ويمكنك  العودة إلى ا شخاص   دارته بنفسك في أي وقت.إ  الع ا

يستخدمون   سترخاء    AID ®Stim-Alphaالذين  وا ور  بال شعور  عن  عادًة  يبلغون 
  المصحوب بالرفاهة.

كتئاب،  رق، وا ج القلق، وا ذن لع يتم استخدام التيار عن طريق أقطاب مشبك ا
لم. و قطاب. إذا كان التيار  من الممكن أن تشعر  ا ج بوخز خفيف في موقع ا ل الع عالياً  خ

    جداً، من الممكن أن تعاني من دوار وغثيان يمكن تخفيفهما بواسطة خفض التيار.
أن   ساسية ستجد  ا المنتج  وميزات  إجراءات  تفهم  سهل      AID ®Stim-Alphaعندما 

ستخدام. التعليمات نرجو منك قراءة الدليل بالكامل    ا اتباع  جيداً قبل استعماله. تأكد من 
الصحية  الرعاية  ممارس  من  محددة  توجيهات  وأية  الدليل  هذا  في  المقدمة    العامة 

  الخاص بك. 
من قبل الدكتور دانيئل ل. كيرش اختصا البيولوجيا  AID ®Stim-Alphaتم تطوير  

لكترونيات الطبية منذ  العصبية والمهندس ريموند تشان. الدكتور كيرش هو رائد في مجال ا
لم . تم1972عام   دارة ا لم في عام  اعتماده من المجلس  دارة ا مريكية  كاديمية ا با

وُمنح1990 قبل    ،  وينير من  ريتشارد س.  اسم  على  لم  ل السنة  معالج  عام    AAPMجائزة 
جهاد عام  2008 مريكي ل ً في المعهد ا بين،  -. وهو أيضاً عضو في إنتر1997. وأصبح زمي

الطبي   الكهربائي  القسم  أنه محرر  ا. كما  ألمانيا وسوي لم في  ا مؤسسة أطباء معالجة 
لم العملي . شغل  Combat Stressو  Contentmentورئيس تحرير مجلتي    للجريدة، إدارة ا

جهاد في   با المتصلة  ضطرابات  لم وا ا لمركز  كلينيكي  ا المدير  الدكتور كيرش منصب 
الريا في سانتا  المشيخي في مدينة نيويورك ومجموعة الطب  مركز كولومبيا الطبي 

ات ومحا ت  ومقا كتب  ألف  كما  كاليفورنيا.  في  طباء   مونيكا  وا طباء  ل كثيرة  بصورة 
لم والتوتر. كما أنه عمل كخبير أبحاث واستشاري   النفسيين على مستوى العالم حول إدارة ا

مريكية.   ممارسات لشؤون المراكز الطبية لشؤون المحاربين القدامى والجيش والبحرية ا
  

   

 مقدمة
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الموجي، كمية   الكهربائي على تصميم الشكل  ج الطبي  الع نتائج  الكهربائي،  ترتكز  التيار 

قطاب ا ستعماله.    موقع  الزمنية  عن AID ®Stim-Alphaوالفترة  صغير  عبارة    حاسوب 
لكترونيات ذات الوضع الثابت.  يشتمل على كل المكّونات هي     التطورات الجديدة في ا

    ذات أفضل جودة لضمان تنفيذ عمل الجهاز بشكل موثوق ودون مشاكل.
استخدام   بواسطة  كهربائية  خطورة  أية  من  المستخدم  مة  س التصميم  يضمن 

    فولت. 5. 1بقوة   AAAبطاريات  
كة   AID ®Stim-Alphaتم تطوير   قبل  أصلي من  ل بحث  إليكتروميديكال من خ

انك.  إنترناشيونال،  دقيقة    برودكتس  تكنولوجية  ذات  إنها  موجة  على   ، معد مربًعا  توّلد 
هو جزء من    µA  1ميكرو أمبير (  500إلى    50نبضة في الثانية (هرتز)، في    0.5قطبين يبلغان  

مبير)، في % لزامية للعمل. 50المليون من ا     من الدورة ا
AID ®Stim-Alpha .وتم تصميمه ليكون متعدد   هو جهاز صغير، مدمج وخفيف الوزن

ت. ستعما عيادة   ا صحّي،  متخصص  مكتب  في  استعماله  مستشفى،    يمكن  أو  طبية 
حتياجات المحمولة أو يع مثل التطبيقات الطبية أو العسكرية الطارئة،  متطلبات ل الرد ال

ج الذاتي في البيت أو على أساس مقرر أو عند الحاجة.     وكذلك للع
تساق والموثوقية وهي في نفس الوقت بسيطة   أزرار التحكم رقمية تماماً للدقة، ا

ج، وإعداد    وسهلة التشغيل. إن المؤقت القابل للتعديل وخيار القفل الذي يجّمد وقت الع
ف ج الموصوف حتى إذا  انتباهك أو غفوت. ويمكن زيادة    التيار يضمن موجة وجرعة الع

ج، وخفضها عند الحاجة من أجل ضمان الراحة.   كمية التيار بسهولة لتقليص وقت الع
لجهاز المهمة  الميزات  تعمل  AID ®Stim-Alpha  إحدى  التي  لكترونية  ا الدائرة  هي 

مر الذي يقلص من تأثيرات تنوع مقاومة   قطاب ا للحفاظ تقريبًا على جريان تيار ثابت في ا
بشكل دائم تشخيصاً ذاتياً لضمان كون جميع نواحي الدائرة     AID ®Stim-Alphaيجري    الجلد.

الج مس  ت قطاب  ا وأن  سليم  بشكل  كاف.تعمل  بشكل  نسانية   لد  ا الهندسة  وتجعل 
إذا  الذي يحذرك  يقاف والتنبيه  ا المؤقتات ذاتية  القفل،  الودية للمستخدم (مثل  الميزات 

ً ومسل. AID ®Stim-Alpha  سقط قطب) استعمال     موثوقاً، سه
  

   

 الوصف 
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ج    إن تطبيق التيارات الطبية الكهربائية هو ليس بمفهوم جديد. لقد عرف القدامى قيمة الع

 1600بواسطة التيار الكهربائي الطبيعي قبل أن يقوم ويليام جيلبيرت بتحديد الكهرباء عام 
سود (السمك الذي   طون بذكر سمك الطربيد ا بمدة طويلة. لقد قام كل من أرسطو وأف

أعضائه) من  كهربائية  موجات  عام    ينتج  رغوس  سكريبونيوس  الطبيب  وصفه    46الذي 
م الرأس حتى النقرس (الرأس إلى القدم).  ت طبية عدة من أ دياً كدواء لمعالجة حا مي
لم بواسطة استخدام أجهزة طبية  سنان عن تخفيف ا في القرن التاسع ع أبلغ أطباء ا

   ومبكرة. كهربائية خام
ستعمال  ومع حلول نهاية القرن التاسع ع لم واسعة ا دارة ا جهزة الطبية   كانت ا

المتعلقة  الوفيرة  دعاءات  ا إن  الطبية.  ضطرابات  ا من  مجموعة  تشفي  بأنها  وزعم 
ني القوية أدت إلى فقدان  بالتقنيات الكهربائية المبكرة التي سهلتها سلطة اللوبي الصيد

ج لسمعته لدى أعضاء المهن الط ين. ونتيجة هذا النوع من الع بية في أوائل القرن الع
ج الكهربائي. وتم استبعاد الفيزياء الحيوية  لذلك، توقفت كليات الطب عن تعليم طرق الع

مع عبء مسؤولية شفاء كل    فعلياً عن الممارسة الطبية كي تصبح الكيمياء العلم المسيطر 
ين، من الواضح  ية. اليوم، في القرن الواحد والع لم تستطع أن   أن الكيمياء  أمراض الب

جي الوحيد في الطب مما يفتح الباب للطب الحديث بإعادة النظر في   تكون النموذج الع
   أهمية الفيزياء الحيوية.

طباء ليدوس وروكسو   قل كثافة للمخ على يد ا تم تسجيل تجربة التحفيز الكهربائي ا
عتقاد  . في البدء، أطلق على هذه الطريق1902في فرنسا عام   ة اسم التنويم الكهربائي ل

ن باسم "تحفيز المعالجة  بحاث حول استخدام ما ُيشار إليه ا أنه يحث على النوم. بدأت ا
) للجمجمة  فترة CESالكهربائية  ل  خ روسيا  في  لم  وا كتئاب،  وا رق،  وا القلق،  ج  لع  "(

يات ول مرة في الو ين، وظهرت  مريكية في فترة   الخمسينيات من القرن الع المتحدة ا
.     الستينييات من القرن الما

الكهربائية الحقول  من  العديد  وهنالك  كهروكيميائي.  طابع  ذات  هي  بأكملها    الحياة 
الجهاز  أن  بعيد  زمن  منذ  معروف  المثال،  سبيل  على  والجسم.  الكون  أرجاء  في  تنشط 

شا وا الكهروكيميائية  شارات  ا ل  خ من  يعمل  الكهربائيةالعصبي  حد   رات  على  البحتة 
كهربائي على مستوى    سواء. وعملياً، تلتصق كل الجزيئات في الجسم ببعضها بواسطة رابط 

الب  لدى  البيوكهربية  التحكم  نظم  طبيعة  في  سا  ا العلمي  البحث  أدى  الذرة. 
مريكي روبيرت أو بيكر    كتور السويدي والد 1والحيوانات إلى أن يقترح علماء مثل الدكتور ا

نوردنستروم   نوبل)  2بيورن  لهيئة  العامة  الجمعية  مجلس  رئيس  منصب  احتل  (والذي 
خير للبيولوجيا الفيزيائية. كاملة نظريات جديدة    عن الفيزيولوجيا تعتمد على الفهم ا

  
  . William Morrow and Co. 1985بيكر، روبرت أو. الجسم الكهربائي. نيويورك:   1
2 Nordenström, Bjorn E.W. Biologically Closed Electric Circuits. ستوكهولم: Nordic Medical   

  .1983المنشورات، 

 العالجات الكهربائية الطبية 
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هذه النظريات وقد أثبت بأنها فعالة بشكل أكبر من معظم   Stim-Alpha®تتضمن تقنية  
ت التي تعالجها.  خرى بالنسبة للحا جات ا وصل وزنه    2000طراز    Stim-Alpha® جهاز    الع

Stim-Alpha®   .1981ول مرة عام  $ عندما تم تسويقه    5,850باونًدا وبلغ ثمنه    40إلى  
AID    كثر تقدًما المتوفرة اليوم أصبح من محفز التنشيط الكهربائي يستخدم التكنولوجيا ا

وجاع إلى   كتئاب، وا رق، وا ت، التخفيف من حدة القلق، وا ن، في معظم الحا الممكن ا
درجة أقل بكثير مما هو مستخدم في التقنيات السابقة، وكما يمكن تجربة التسكين على 

و  الطويل  من  المدى  أقل  لمدة  ج  بالع التراكمي  يومياً.  20التسكين  فقط  لدى   دقيقة 
بأن نثق  نحن  الصحيحة،  بالطريقة  جودة   AID ®Stim-Alpha  استخدامه  سيحَسن  الجديد 

    حياتك. 
  

  
  

جهاز   ن  من    AID ®Stim-Alphaو العديد  فإن  الكهربائي،  التيار  من  منخفض  مستوى  يستخدم 
التيار  من  ق  ا الحد  إلى  الوصول  عند  حتى  ق،  ط ا على  ء  بأي  يشعرون  شخاص   ا

للتيار على    الكهربائي. إدراكك  يؤثر  ولن  تماًما  أمر طبيعي  أنه  بالتيار؛  إذا كنت  تشعر  تقلق   
البطارية   أو إذا كان مؤ  اختبار الدائرة يعمل إ إذا ظهر رمز       AID ®Stim-Alpha    النتائج. 

مة.  يحقق بعض الناس تخفيًفا أق إ عندما يستخدمون   المنخفض  قد انخفض إلى آخر ع
AID ®Stim-Alpha  .إنه غير ضار في    لعدة ساعات كل يوم إ  إليه،  هذا وإن كانت تندر الحاجة 

أداة آمنة وفعالة و تدع  وأنت على ثقة من كونه    AID ®Stim-Alphaلذا استخدم    –  الوقت نفسه
  شيًئا يوقفك™.

  

  

يع    الدليل ال
  

استخدمت أن  بعد  عندها،  بعناية.  التالية  التعليمات    اقرأ 
 AID ®Stim-Alpha   رطب الطاقة،  زر  على  اضغط  واحدة  مرة 

وقم    أقطاب ذن،  ا شحمة  ذن)  (ا على  ضعهم  ذن،  ا مشابك 
مر!هذا كل ما    بضبط التيار على مستوى مريح. قم بإعادة    في ا

سفل إلى مستوى مريح في أي  على أو إلى ا ضبط التيار إلى ا
مر. ج إذا لزم ا ل الع     وقت خ

  
  

   

  جهاز  استخدام AID ®Stim-Alpha تامة  بثقة
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ذنين بصابون معتدل وماء، رفائد كحولية أو مناديل مضادة   .1 قم بتنظيف شحمتي ا
ذنين بصابون معتدل وماء، رفائد   للبكتيريا ودع الجلد يجف. قم بتنظيف شحمتي ا
كحولية أو مناديل مضادة للبكتيريا ودع الجلد يجف. يجب أن يتم تنظيف المناطق  

وسا خ، أو التي استخدمت فيها مساحيق التجميل  التي تراكمت فيها زيوت الجلد أو ا
أو مثبت الشعر بشكل كامل وذلك من أجل ضمان موصلية كافية. قم برصد حالة  

ج وبعده. من الممكن أن يتطور تهيَج الجلد في الجلد الفاتح. إذا لوحظ   الجلد قبل الع
ستعمال وقم بوضع كريم  ج، توقف عن ا جلد  وجود حروق في الجلد في أعقاب الع

ئم. إن من شأن تغيير مواقع  ذنم ذن أن يخفض من التهيَج   مشبك ا حول شحمة ا
 . ق   إلى الحد ا

  
ك  .2 س مشبك  قم بإزالة نهاية الموصل المزدوج 

ذن ي من جهاز   ا في المقبس على الجانب ا
AID ®Stim-Alpha  .  1الشكل .  

  
ذن القديمةقم بنزع  .3  رفائد أقطاب مشبك ا

EEPS™   والتخلص منها إذا كانت موجودة. قم بنزع
صقة القديمة، ثم نظف مشابك   بقايا المادة ال
ذن وجففها وقم بتركيب رفائد أقطاب مشبك   ا

ذن الجديدة  حظ أن علبة ™EEPSا  .EEP™   تفتح
صقة في الجزء السفلي منها.    بواسطة 

  
ذن  دع  .4 ربعرفائد أقطاب مشبك ا   )™EEPS(  ا

ب عدة قطرات من   المحلول الجديدة تت
أقطاب  مع استخدام   بصورة كلية الموصل

ذن     .مشبك ا
  
    . الطاقةاضغط على تشغيل  .5

  
 .قفل-مؤقت-قفل إذا رغبت في ذلك بواسطة تسلسل المفاتيح:  بإسكات الصوتقم  .6

    عادة التنبيهات الصوتية قم بالضغط على نفس تسلسل المفاتيح مرة أخرى.
  

  ميكرو  250دقيقة كافية إذا تم ضبط التيار على  20. عادًة ما تكون  المؤقتضبط  .7
قل. ويو بـ  أمبير ميكرو   200دقيقة حتى ساعة إذا تم ضبط التيار على   40على ا

    أمبير أو دون ذلك. 
 

ذن قم بالضغط على   .8 ذنين. مشبكي ا   وضع مشبك على كل واحدة من شحمتي ا
  . 2 الشكل 

) لعالج القلق، واألرق،  CESتحفيز المعالجة الكهربائية للجمجمة (
 واالكتئاب، واأللم باستخدام األقطاب الكهربائية المثبتة في األذن

  1الشكل 
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  (µA 100) 1 على افتراضيًايكون  التيار .9
  قم .AID ®Stim-Alphaعندما يتم تشغيل  

)   5( ببطء التيار بزيادة ق عداد ا هو ا
حتى تبدأ بالشعور بدوار طفيف (إحساس  

حساس بالتأرجح في قارب)   بدوخة، يشابه ا
  بعدها قم بخفضه فورًا حتى يتوقف الدوار.

حساس   �����كذلك قم بخفضه   إذا كان ا
ذنين مزعًجا.   بالنقر الطبيعي على شحمتي ا

شخاص الذين لديهم ماض من   بالنسبة ل
ج  الشعور بالدوار مثل داء السفر، قم بالع

ّ لمدة ساعة أو أكثر  ميكرو أمبير) 100) 1بواسطة إعداد التيار بمستوى  دون الح
ج. احتماله   سيتم تحديد مستوى التيار الممكن للوقاية من بقايا آثار الدوار بعد الع

حساس  عن   التيار. الحال عند خفض  الشخ الذي يجب أن يختفي في  طريق ا
  ينبغي أن يتم خفض التيار دائماً دون المستوى الذي يسبب الدوار بقليل. 

  
مر. قم بالضغط على  قفلقم بالضغط مرتين على  . 10 عدادات إذا لزم ا   قفلقفال ا

مر.  عدادات إذا لزم ا   AIDمرتين لفتح وتغيير ا
  

فضل أن تجلس أو أن تستلق بهدوء   . 11 ج. من ا ل الع سترخاء، إذا أمكن ذلك، خ قم با
على الرغم من أنه يمكنك القراءة، العمل على طاولة المكتب أو مشاهدة التلفزيون 

ج.  تحاول ل الع ج.قيادة السيارة أو تشغيل أدوات أو  خ ل الع ت خطرة خ     آ
  

   في نهاية الدورة الموقوتة.  بالتوقف تلقائيًا  يقوم الجهاز . 12
  

عند انتهاء الجلسة   قم دائًما باستكمال جلسة تحفيز المعالجة الكهربائية للجمجمة.  . 13
ج حتى دقيقتين على   الموقوتة، و يزال هنالك شعور "ثقيل"، قم باستئناف الع

خفاق في فعل ذلك   قل بعد أن يتبدد الشعور بالثقل ويتطور شعور خفيف. إن ا ا
قد يؤدي إلى حالة من التوهان قد تبقى لساعات حتى أيام. يستفيد بعض الناس إلى  

ج معيَنة.أبعد حد من عدة سا ج في جلسة ع    عات من الع
  

ذنوالتخلص منها. قم بتنظيف وتجفيف   ™EEPSقم بإزالة  . 14 واستبدل   مشابك ا
EEPS™ .ج القادم إذا رغبت في ذلك صقة في   ™EEPSتفتح علبة  للع بواسطة 

    الجزء السفلي منها.
 

طفال. بعيًدا عن متناول يدي   AID ®Stim-Alphaقم بتخزين  . 15   ا
  

فضل   . 16 يمكن استعمال محفز المعالجة الكهربائية للجمجمة بحسب الحاجة ولكن من ا
سبوع بالنسبة لمعظم الناس. عادة ما   ج ما بين مرة في اليوم ومرتين في ا الع

ضافية. جات ا    تتحسن النتائج وتدوم لمدة أطول مع الع
  

   

  2 الشكل
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  9يتميز بالفعالية بصورة كبيرة عند استخدامه بصورة صحيحة لكل    AID ®Stim-Alphaوحيث إن  
بين   من  شخص.  10أشخاص  لكل  مفيًدا  الجهاز  يكون  فلن  يستخدمونه،  يكن   ممن  لم    إذا 

 AID ®Stim-Alpha    تصال بممارس الرعاية الصحية الخاص يعمل بشكل جيد في حالتك، قم با
كة الكترومديكال بروداتكس انترناشيونال (المعتمد   Stim-Alpha®  بك، موزع  ) للحصول  EPI، أو 

    على دعم تقني.
ج واحدة، كما يمكن  لم وانخفاض القلق أثناء جلسة ع   في العادة، يمكن الشعور بتسكين ا

ج. الشعور بذلك بعد ساعات من      الع
ذلك   يستغرق  قد  ولكن  ولي  ا ج  الع بعد  رق  ا يتحسن  ما  التحكم    3وعادة  يتم  أسابيع. 

ل الليل.   ستيقاظ خ سترخاء ويستخدمه معظم الناس عند النوم أو عند ا رق عن طريق تأثير ا با
ج تحفيز المعالجة الكهربائية للجمجمة بواسط ة  إ أن بعض الناس يجدون أنه يجب عليهم إجراء ع

  ®Stim-Alpha   ج تحفيز    20- 60لمدة ن الزيادة في اليقظة بعد ع قل قبل النوم  دقيقة على ا
ج الكهربائي   للتشجيع على   في الصباح قد تعرقل النوم. كما يمكن استخدامه أيضاً الدماغ بالع
.ً   النوم بصورة أفضل لي

كتئاب ج اليومي للشعور  3عادًة إلى   يحتاج ا ولكن   بتحسن ملحوظ أسابيع أو أكثر من الع
استخدام  فإن  السيطرة،  تحت  الحالة  تصبح  أن  بعد  بكثير.  أطول  وقتاً  ذلك  يستغرق    قد 

®Stim-Alpha  ،2-3   .سبوع أو أقل من شأنه أن يكون كافيًا للحفاظ على النتائج الجيدة     مرات في ا
ج، عادًةا  يكون هن  الك قيود جسدية، لذلك فبإمكان معظم المستخدمين استئناف  بعد الع

أنشطتهم الطبيعية على الفور. من الممكن أن يشعر بعض المستخدمين بشعور قد يؤثر على  
قدرتهم على أداء مهام من المحتمل أن تكون خطرة، مثل تشغيل مركبات أو آليات ثقيلة لعدة  

ج.     ساعات بعد الع
ج الكهربائي للدماغ   150حاليًا، هنالك أكثر من   لدى    دراسة بحثية حول استعمال محفز الع

لة. وقد سجلت  دراسة على الحيوانات. لم تسجل أي آثار جانبية   30الب وأكثر من  دائمة ذات د
قطاب الكهربائية أوالشعور   رتياح، أو تهيج للجلد بسبب ا ت صداع عرضية،أو شعور بعدم ا حا

قل بعد أن يبدأ المجال  بدوار. وإذا   ج لمدة دقيقتين على ا راودك شعور بالثقل، استمر في الع
ت طفيفة ومحدودة ذاتياً. ثار تفاع فساح عن الشعور بالخفة. وجميع هذه ا     با

   

 ما الذي ينبغي توقعه
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  ISOحاصلة على شهادة    EPIكة 

انك إنترناشيونال،  برودكتس  إلكتروميديكال  المعايير   كة  منظمة  من  معتمدة  مؤسسة  هي 
مم المتحدة   140منظمة دولية تعمل مع ما يقرب من  ISO). وتعد ISOالدولية ( دولة ومنظمة ا

شتراطات   ا وتشمل  العالمية.  للصناعات  التكنولوجيا  تطبيقات  لجميع  معايير  على  للحفاظ 
جهزة الطبية ضوابط التصميم، وإدارة المخاطر، والضوابط البيئية، والعمليات   الخاصة بصناعة ا

حتفاظ   جراءات التنظيمية  الخاصة (مثل التحقق من البرمجيات)، وإمكانية التتبع، وا ت، وا بسج
حترازية.  جراءات ا   مثل ا

  
  التداخل الكهرومغناطي 

تم اختبار هذا الجهاز بشكل مستقل من قبل هيئات خارجية ووجد أنه متوافقاً مع ضوابط اللجنة  
) الراديوي  بالتداخل  المعنية  الخاصة  حماية  CISPRالدولية  لتوفير  الضوابط  هذه  ُفرضت  وقد   .(

كلينيكية. ومع ذلك، ف يزال من الممكن   ت الضارة في البيئات السكنية أو ا معقولة من التداخ
حدوث تداخل في بيئة معينة. وفي حالة حدوث تداخل، ينبغي زيادة المسافة بين الجهاز والمعدة  

كة إلكتروميديكال برودكتس إنترناشيونال، انك  كانت  في حال   التي يحدث معها تداخل. است 
   المشكلة مستعصية.

  
  في أوروبا  CEبيان التوافق مع 

وقد تم اختباره بصورة مستقلة من   .BF، النوع llaهو جهاز طبي من الفئة  AID ®Stim-Alpha إن
مة المعدات الطبية    قبل هيئات خارجية تأكيداً للتطابق مع المعايير  المعمول بها في مجال س

.     والتوافق الكهرومغناطي
  

ستعمال  دواعي   ا
ج القلق،    AID ®Stim-Alphaإن   ج الكهربائي لع هو جهاز طبي دقيق ُيستخدم لتحفيز الدماغ بالع

لم. كتئاب، وا رق، وا     وا
  

 تحذيرات 
بات القلب المزروعة التي تعمل    AID ®Stim-Alphaقد يؤثر جهاز   - على تشغيل منظمات 

ت الرجفان المزروعة.    عند الطلب ومزي
ة أو ضغط المسابير فوق الجيب السباتي (على الرقبة   - و ينبغي التحفيز فوق العينين مبا

قطاب بالقرب من الحنجرة قد يؤدي إلى زيادة مخاطر   بالقرب من الحنجرة). حيث أن وضع ا
  القلب. رجفان 

عالية   - جراحية  طبية  بمعدات  للمريض  التلقائي  التوصيل  من  المحتملة  خطار  ا تسبب  قد 
ار ممكنة لجهاز التحفيز.    التردد وجهاز تحفيز في حدوث حروق وأ

القصيرة   - بالموجات  ج  للع الطبية  جهزة  ا واحد)  متر   ً (مث من  بالقرب  الجهاز  تشغيل  إن 
  استقرار في مخرجات جهاز التحفيز. والموجات الصغرى قد يسبب عدم  

 معلومات وصفية 
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  أو ملحقاته، قد يتسبب ذلك في وقوع إصابات.   AID ®Stim-Alphaُيحظر تعديل جهاز   -
جزاء الصغيرة  احتفظ - طفال وتجنب استنشاقها أو بلعها.  با   بعيداً عن متناول ا
تربة والضوء  Stim-Alpha®  تجعل جهاز - مس الوبر وا   (بما في ذلك ضوء الشمس).  ي
اف   - طفال باستعمال هذا الجهاز أو بإمساكه من دون إ ستعمال الخارجي فقط.  تسمح ل ل

  أحد البالغين.
ج، ولعدة ساعات بعده في   - ت أو المركبات محتملة الخطورة أثناء الع و تقم بتشغيل ا

ت.    بعض الحا
تقم بتو - الكهربائي    بالمقبس  أو  الحائط  الموجود على  الكهربائي  بالمزّود  المسبقاًية  صيل 

تحت أي ظرف. إن من شأن ذلك أن يسبب صدمة أو حروق شديدة سواء كانت المسبقاًية  
 .     موصولة بالمحفز أم 

يات المتحدة: - يات المتحدة فقط) بيع هذا ا  بيان تحذيري للو لجهاز  يقيّد القانون الفدرالي (الو
يات المتحدة في   من قبل، أو بموجب طلب ممارس مجاز للرعاية الصحية. ويتوفر خارج الو
الرعاية   في  مؤهل  مهني  استشارة  يو  ولكن  طبية  وصفة  دون  من  العالم  أرجاء  جميع 
نية   الصحية فيما يتعلق بالمشاكل الصعبة وغير المتجاوبة أو عند استخدامه مع مواد صيد

ج ت ع   ية أخرى. أو تدخ
  

ستعمال    موانع ا
ت التي  ينبغي أن تستخدم فيها أشكال أخرى من المسكنات؛ مثل   ينصح بتوخي الحذر في الحا
استعمال   من  فيها  يخ  التي  ت  الحا في  أو  للتشخيص  المفيدة  لم  ا مظاهر  على  بقاء  ا

ً مفرطاً. لم   لم بها استعما ج التحفيزي أثناء  المر المناطق التي تم تسكين ا مة الع تثبت س
  الحمل. 

  
ثار العكسية    ا

ثار العكسية طفيفة ومحدودة ذاتياً.      عادة ما تكون ا
  دوار -
قطاب -     تهيج الجلد/حروق ناجمة عن ا
    صداع -

ثار العكسية التي سجلت من واقع بيانات ما يقرب من     144مريض شارك في    8,792وا
طباء،   ا أجراها  واستبيانات  محكومة،  غير  وظروف  مفتوحة،  إكلينيكية  وتجارب  محكومة،  دراسة 

  6والتي ترتبط على نحو معقول باستعمال تحفيز المعالجة الكهربائية للجمجمة تتمثل في الدوار (
ت،   (  0.07حا قطاب  ا عن  ناجمة  الجلد/حروق  تهيج  ت،    ٪6)،  ( 0.07حا وصداع  ت،   ٪9)،    حا

ج  0.10 الع أدى  وربما  للجمجمة ٪).  الكهربائية  المعالجة  من   بتحفيز  أعلى  بتيارات  لمدة طويلة 
أيام.   إلى  تصل  لساعات  يدوما  قد  اللذين  الغثيان  أو  بالدوار  صابة  ا في  التسبب  إلى  زم  ال

ة إلى صعوبات في النوم. وربما تحدث ردود فعل مناقض وربما ج قبيل النوم مبا ة  يؤدي الع
   مثل زيادة القلق، واضطرابات النوم، ولكنها نادرة. 

يبدأ   لم  رق   AID ®Stim-Alphaإذا  ا أو  القلق  لم في   في السيطرة على  ا أو  كتئاب  ا أو 
  Stim-Alpha®  غضون شهر واحد، فعليك باستشارة ممارس الرعاية الصحية الخاص بك، أو موزع

كة  المعتمد    . EPIأو راجع 
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    الكهربائية
فولت (متضمنة). قم باستبدال البطاريات   1.5بقدرة   AAAمقاس  2  البطاريات 

عادة الشحن. قم  ا ستبدال.  تستخدم البطاريات القابلة  لقابلة ل
نظمة الحكومية المحلية.     بالتخلص من البطاريات بأمان وفق ا

  دقيقة. 60أو  40، 20عد تنازلي لـ   المؤقت  
ميكرو   50%، قابل للتعديل بزيادات 5 - ميكرو أمبير، +/ 500حتى  0  التيار 

ميكرو   525كيلو أوم، بحد أق مخرجات  1عندما يكون التحميل  أمبير. 
  475ميلي فولت) وحد أدنى مخرجات  525أمبير (سعة الشكل الموجي 

  ميلي فولت).  475ميكرو أمبير (سعة الشكل الموجي 
هرتز.   0.4تردد ثابت قدره  ز (نبضة في الثانية) إلى جانب  هرت 0.5  التردد  

  هرتز.  0.8متوسط معدل تكرار النبضة هو 
    ثانية. 1، و0.75، 0.5، 0.25يتفاوت من   عرض النبضة 

  500و  375، 250، 125ما بين  يتراوح الشحن للنبضة  µA 500في   الشحن للنبضة 
جمالية كل µCمكروكولوم ( ميكرو   1.25ثوان   10). وتبلغ الشحنة ا

  كولوم في كل اتجاه.
نطاق المعاوقة الداخلي الذي تبقى فيه معالم الشكل الموجي السارية      الشكل الموجي

كيلو أوم. يتكون الشكل الموجي من   10إلى  أوم 100المفعول هي من 
  50موجات ثنائية القطب، مستطيلة وغير المتماثلة في دورة عمل %

ثواني. والشكل الموجي  10تتكرر بشكل دوري بفواصل زمنية من 
تجاهين (انظر     موازن بحيث يحقق تياراً صافياً قدره صفر في ك ا

    الرسم البياني).
  

    أبعاد الجهاز
رتفاع       سم 9.8    ا
    سم 6.3    العرض  
    سم 2.0    العمق  
  جم بالبطاريات  101    الوزن  

  
  خصائص الشكل الموجي

  

 المواصفات الفنية 

  Stim-Alpha®هرتز   0.5الشكل الموجي 

ثوان 10نموذج التكرار 
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  AID ®Stim-Alphaمعلمات مخرجات الشكل الموجي لجهاز 
  أوم)  1000(مقاومة التحميل = 

Stim-Alpha® الشكل الموجي لـ                                           
  هرتز  0.5 معلمة البند

  0.8  (نبضات لكل ثانية)   معدل متوسط تكرار النبض  .1
  0.25  عرض النبضة (ثوان) .2
 0.5  
 0.75  
 1  
  125ولوم)  ميكرو أمبير (ميكرو  500الشحن لكل نبضة عند  .3
 250  
 375  
 500  
  10 الفترة (ثوان) .4
ميكرو500إجمالي الشحن في كل اتجاه في فترة عند .5

  mC (    1.25أمبير (
لزامية للعمل .6   50 (%)  الدورة ا
تجاهين .7   0 صافي التيار في ك ا
ميكرو أمبير قابلة   500    إلى  0   مخرجات التيار  .8

 ميكرو أمبير.  50للضبط بزيادات 
 

  
  

  التخزين 
جهاز  تخزين عند البطاريتين  إخراج  النهائيين  للمستخدمين  يمكن Stim-Alpha® لفترة  تخزينه عند  
  22-وملحقاته في نطاق درجة حرارة بين    AID ®Stim-Alpha. يجب تخزين  شهر من أكثر زمنية.

درجة   40و  5فهرنهايت) ويجب استخدامه في نطاق درجة حرارة بين    131و  7- درجة مئوية (  55و
  1115و  912% وضغط محيطي بين  90فهرنهايت)، مع رطوبة نسبية أقل من    104و  41مئوية (

    هيكتوباسكال. 
  

  التنظيف 
كتئاب  رق وا  عن  طريق مسح سطح  Alpha-Stim® AID نظف  جهاز تخفيف  أعراض القلق وا

استخدم  .جاًفا الجهاز يكون  عندما  مبللة قماش  بقطعة  برفق  وشاشته الجهاز جسم صندوق  
مر  لزم  إذا  والماء  المعتدل  الصابون  جسم  صندوق  يتلف  قد  أخرى  تنظيف محاليل  استخدام  .ا  

جلسات  ين ب .وشاشته الجهاز جسم صندوق على بصورة نهائيًا المنظفات ترش   .وشاشته الجهاز  
ج،  المجس  أقطاب ضمادات إزالة يمكن  الع  (Probe Electrode Pads (PEPS™)) استخدام ويمكن  

ذن مشبك أقطاب على  %70 بتركيز أيسوبروبيل كحول ا  (Earclip Electrodes).  وضع  يجب  
EEPS™  ذن مشبك  أقطاب  على  الجديدة ا  (Earclip Electrodes) ج  جلسة  قبل الع  
   .التالية

 التخزين والتنظيف 
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  الحلول الممكنة   المشكلة 
حظة: قد   عدم الشعور بالتيار. م

تكون هذه حالة طبيعية لدى بعض  
شخاص.    ا

حاول زيادة التيار أو ترطيب رفائد أقطاب  
ذن  بالمزيد من محلول  ™EEPSمشبك ا

  التوصيل.

ج على فترات أكثر  .1  ليست هنالك نتائج.   تقارباً، أو أطولالع
  بتيار منخفض.  

أسابيع أو أكثر   3يحتاج بعض الناس إلى  .2
ج حتى يبدأون في رؤية التأثير.   من الع

قم باستشارة ممارس الرعاية الصحية،   . 3
كة  ®Stim-Alphaموزع   EPIالمعتمد أو 

  للحصول على نصيحة.

قطاب الكهربائية  تلتصق جيًدا.  ذ  ا ن نظيفة وجافة قبل  تأكد من أن مشابك ا
  وضع رفائد أقطاب المشابك. 

مس الجلد  .1  .الرمز   يظهر ذن ي   تأكد من أن مشبك ا
    بشكل ثابت.

وصلة القابس/المقبس   تأكد من أن .2
  موضوعة في مكانها بشكل ثابت. 

حاول ترطيب رفائد أقطاب المشابك   .3
  بالمزيد من المحلول الموصل. 

البطاريات قم بتغيير البطاريات إذا كانت  .4
  منخفضة.

  
  

  
  
  
  

 عقب المشاكل والقضاء عليها ت
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AID ®Stim-Alpha  .هو ليس جهاز قابل لخدمة من قبل المستخدم    
بموزع تصال  با  ً أو قم  الخدمة،  على  كة   Stim-Alpha® للحصول  ب أو  معتمد 

مر،  للحصول على استشارة. إذا لزم    إليكتروميديكال برودكتس إنترناشيونال، انك للخدمة. ا
صلية إذا توفرت، إلى:      قم بإرسال الجهاز بأكمله، مع ملحقاته، مرزوًما بالعلبة ا

  
يات المتحدة:    في الو

كة إليكتروميديكال برودكتس  
  إنترناشيونال، انك. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067  
مريكية يات المتحدة ا   الو

  : أوروبا في 
إليكتروميديكال برودكتس  كة 

  إنترناشيونال، انك. 
p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8  

5145 ND Waalwijk  
  هولندا

  في آسيا: 
  كة إليكتروميديكال برودكتس إنترناشيونال (آسيا) إل تي دي. 

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

Kwai Chung كونج، هونج  
  

مسبقاً  مدفوعة  الشحن  رسوم  مؤمن،  بشكل  بإرساله  فاتورتك قم  من  نسخة  ويتضمن   ،
حظة تصف عادة، بما في ذلك الدولة  وم ، ورقم المشكلة. الرجاء  تنس تضمين عنوان ا

لكتروني.    هاتفك، وإذا كان لديك رقم فاكس والبريد ا
  

  
  

  الجهاز والتخلص منهإعادة تدوير 
   يجوز التخلص من هذا الجهاز مع المخلفات المنزلية.

أو  الكهربائية  جهزة  ا المعدات/  بالتخلص من  القانون  وكل مستهلك مطالب بموجب 
لكترونية   في نقطة    -بغض النظر عما إذا كانت تحتوي على مواد خطرة* أو  تحتوي    -ا

بيع التجزئة حتى يمكن التخلص منها بطريقة آمنة على   تجميع النفايات بمدينته أو في منفذ
  البيئة بدون البطاريات.

  
  .الرصاص  هو المادة الخطرة الوحيدة الموجودة في البطاريتين *

 الخدمة 

 ملحوظات خاصة باإلزالة 
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  إعادة تدوير البطاريات والتخلص منها
  يمكن للمستخدمين النهائيين إخراج البطاريات قبل التخلص من الجهاز.  

التخلص   المنزلية، ولكن يجب  المخلفات  البطاريات مع  التخلص من  ممنوع 
منها باعتبارها نفايات خاصة أو في نقطة تجميع بطاريات بمنفذ متخصص.  

ا البائع  أو  المحلية  دارة  با تصال  ا النهائيين  للمستخدمين  لمحلي  يمكن 
إذا كنت تهتم بكيفية إعادة  بمنطقتهم فيما يتعلق بالتخلص من البطاريات.  

على   الويب  صفحات  زيارة  هو  منه  تبدأ  مكان  فأفضل  البطاريات  تدوير 
نترنت التي تتحدث عن هذا الموضوع في بلدك.    ا

 

   
  

كة إليكتروميديكال برودكتس إنترناشيونال، انك، أن   Stim-Alpha® في الوقت الذي ترى فيه 
AID    ،لم كتئاب و/أو ا رق و/أو ا ("المنتج") فعال بشكل عام في التخفيف من حدة القلق و/أو ا

خر. الرعاية الصحية ليست علًما دقيًقا والنتائج الفردية تختلف من شخص  ك،   وفًقا لذل   فإن 
) إنترناشيونال  بروداكتس  الكترومديكال  كة  بالنسبةEPIتقدم  أي ضمانات  منتجاتها    )    لفعالية 

    ي شخص.
صلي  حد غيره) أن كل  تضمن الكترومديكال بروداكتس إنترناشيونال للشاري ا جهاز   (وليس 

AID ®Stim-Alpha  ،ستعمال والمواد ستخدام الطبيعي لمدة  عند    جديد خال من أي خلل في ا ا
صلي، باستثناء الملحقات. اء ا   خمس سنوات من تاريخ ال

حية الضمان.يجب   ويمكن إتمام تسجيل الضمان عبر    إتمام تسجيل الضمان للتحقق من ص
نترنت من على العنوان     .www.alpha-stim.com/product-registrationا

نها قد  الملحقات مثل البطاريات   قطاب مستثناه من الضمان ويتم بيعها "كما هي"  وا
ستخدام.    تتلف بسهولة قبل أو أثناء ا

كة   ل فترة الضمان، ستكون  كة  EPIخ ، مسؤولة فقط عن استبدال أو  EPI، وفق خيار 
إضافية.  AID ®Stim-Alpha  تصليح تكلفة  أي  كة    دون  ب تصال  ا الشاري  الكترومديكال  على 

لكتروني للحصول  EPIبروداكتس إنترناشيونال ( البريد، الفاكس أو البريد ا ) عن طريق الهاتف، 
صلي  ).RMAعلى رقم تخويل إعادة المواد ( يصال ا   يجب أن تكون بحوزة الشاري نسخة عن ا

الضمان  تسجيل  عملية  المنتج.   واستكمال  يغطي  يزال  الضمان   أن  يمكن شحن    تثبت  عندها 
إلى   المخَولة  عادة  مسبقاً.  EPIا والتأمين  النقل  تكلفة  دفع  مع  الكترومديكال    بأمان  تكون  لن 

غير   الشحن  أو  التعبئة  ر بسبب  أي  إنترناشيونال مسؤولة عن  قررت  بروداكتس  إذا  ئقين.  ال
ال  EPIكة   المنتج  إعادة شحن  الضمان، ستتم  هذا  تغطيه  عيب  هنالك  أو أن  تصليحه  تم  ذى 

ع وقت ممكن.  كة    المستبدل، مع دفع تكلفة النقل والتأمين مسبقاً بأ بموجب    EPIإذا قررت 
كة    EPI  تقديرها وحدها أن المنتج  يحتوي على عيب في جودة الصناعة أو في المواد، ستعيد 

عادة والتأمين.    المنتج وفاتورة تكاليف ا
إذا    الضمان يعتبر ل  غياً  خ خلل  غير مقصود،  ر  ل أو  ستخدام،  ا لسوء  الجهاز  تعرض 

ر بسبب عدم إتباع إرشادات التشغيل، أو تغيير/ تفكيك من   الشحن، إهمال، حوادث طبيعية، أو 
كة  قبل     .EPIجهة غير 

 أعوام  5ضمان محدود لمدة 
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انك، إنترناشيونال،  بروداكتس  الكترومديكال  تكون  غير   لن  ة،  مبا ار  أ أي  مسؤولة عن 
ة، خاصة، عرضية أو مترتبة، فقدان الربح أو التكلفة الطبية بسبب أي خلل، فشل، أو قصور مبا

ء آخر ناجم عن المنتج بغض النظر عن الهيئة التي ُترفع أمامها أي دعوى قانونية ضد    ، أو أي 
حوال،   لن تكون  الكترومديكال بروداكتس إنترناشيونال ( مثل عقد، إهمال، أو أمر آخر). في كل ا

اء المنتج.  EPIكة    مسؤولة بموجب أي دعوى قانونية فيما يتعلق بتعدي المنتج كلفة 
  

ستعراض الفيديوهات    لمزيد من المعلومات و
 alpha-stim.com/how-to-use-AIDالتوجيهية، تفضل بزيارة 
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  .إنترناشيونال، انك كة إليكتروميديكال برودكتس 
2201 Garrett Morris Parkway  

Mineral Wells, TX 76067-9034 USA  
تصال المجاني:      7246-367-800-1رقم ا

  0888-328 (940)الفاكس:   0788-328 (940)الهاتف: 
لكتروني:      info@epii.comالبريد ا

نترنت:       www.alpha-stim.comموقع ا
  

  إليكتروميديكال برودكتس إنترناشيونال (آسيا) إل تي دي.كة 
Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg.  
53-57 Kwai Fung Crescent  

Kwai Chungهونج كونج ،  
  

  الممثل المفوض: 
MediMark Europe  

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

  22 43 86 76 4(0) 33+الهاتف: 
  82 19 17 76 4(0) 33+الفاكس: 

لكتروني:    info@medimark-europe.comالبريد ا



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


