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„Alpha-Stim® AID“ naudotojo vadovas 
 

Kranialinės elektroterapijos stimuliatorius 
nerimui, nemigai, depresijai ir skausmui gydyti

 

 
 
© „Electromedical Products International, Inc.“, 2021 m. VISOS TEISĖS 
SAUGOMOS. „Alpha-Stim®“ yra registruotasis prekės ženklas. Pagaminta pagal 
JAV patentus 8,612,008; 8,457,765 ir laukiama pasaulinių patentų. 
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BF tipo įranga. Vidinio 
maitinimo. 

 

Žr. naudojimo instrukcijas. 
Prieš naudodami prietaisą 
atidžiai perskaitykite vadovą. 

 

Tekste nurodytas su sauga 
susijęs įspėjimas arba 
atsargumo priemonė. Atidžiai 
perskaitykite tekstą ir 
naudokite įrangą taip, kaip 
nurodyta, kad užtikrintumėte 
saugą. 

 
Nuorodos numeris. 

 
Serijos numeris. 

 

DĖMESIO. Pagal federalinius 
įstatymus šį prietaisą galima 
parduoti tik gydytojui arba jo 
nurodymu. 

 

CE ženklu patvirtinama, kad 
gaminys atitinka vartotojų 
saugos, sveikatos ar aplinkos 
apsaugos reikalavimus. 

 
Pagaminimo data. 

 
Gamintojas. 

 
Įgaliotasis atstovas Europos 
Bendrijoje. 

 

Nenaudoti, jei pakuotė atidaryta 
arba pažeista. 

IP22  

Apsauga nuo > 12,5 mm kietų 
pašalinių objektų patekimo ir 
vandens lašėjimo, kai 
pakreipiama 15 laipsnių kampu.  

 

Elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų negalima išmesti kartu su 
neatskirtomis buitinėmis 
atliekomis, jos turi būti 
surenkamos atskirai. 

Partijos numeris. 

Elektrinė medicinos įranga, kurią 
„Underwriters Laboratories Inc.“ 
klasifikuoja pagal elektros 
smūgio, gaisro, mechaninius ir 
kitus nurodytus pavojus tik pagal 
UL-60601-1 ir CAN/CSA C22.2 
Nr. 601.1. 

 
Unikalus prietaiso 
identifikatorius. 
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„Alpha-Stim® AID“ prietaiso pakuotės turinys 
- 1 ausų spaustukų elektrodų rinkinys 
- 1 50 ml talpos elektrinio laidumo tirpalo buteliukas 
- 1 tuščias buteliukas, skirtas naudoti su elektrinio laidumo tirpalu  
- 256 ausų spaustukų elektrodų padeliai (EEPS™) 
- Naudotojo vadovas 
- USB daugiakalbės instrukcijos 
- Dirželis 
- Laikymo dėklas 
- 2 AAA 1,5 V ličio baterijos  

 
„Alpha-Stim® AID“ rinkinys yra pilnas ir paruoštas naudoti su 
toliau nurodytomis priemonėmis. 
 „Alpha-Stim® AID“ prietaisas. „Alpha-Stim® AID“ prietaisas yra 

baterijomis maitinamas elektros prietaisas, generuojantis silpną elektros 
srovę nerimui, nemigai, depresijai ir skausmui gydyti. Prie „Alpha-Stim® 
AID“ jungiami prietaiso priedai, palengvinantys gydymą. Dalies Nr. 500. 

 Ausų spaustukų elektrodai. Ausų spaustukų elektrodai yra „Alpha-Stim® 
AID“ priedai. Ausų spaustukų elektrodai perduoda srovę iš „Alpha-Stim® 
AID“ prietaiso į pacientą per ausų lezgelius. Dalies Nr. 501. 

 Elektrinio laidumo tirpalas yra „Alpha-Stim® AID“ prietaiso priedas. Jis 
tiekiamas kaip skystis atskirame buteliuke. Tai patentuotas mineralinės 
druskos tirpalas, kuris padeda efektyviai perduoti „Alpha-Stim® AID“ 
srovę iš prietaiso į elektrodus ir galiausiai į pacientą. Elektrinio laidumo 
tirpalas pilamas ant elektrodų padelių, kad srovė būtų tinkamai 
praleidžiama. Dalies Nr. SS18-50. 

SAVYBĖS 
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 Elektrodų padeliai. Ausų spaustukų elektrodų padeliai (EEPS™) taip pat 
yra „Alpha-Stim® AID“ prietaiso priedai. Tai iš poliesterio pagaminti 
veltinio tipo padeliai, leidžiantys sugerti elektrinio laidumo tirpalą, kad 
būtų lengviau perduoti srovę. Padeliai turi lipnų pagrindą, kuriuo jie 
prilipinami prie ausų spaustukų elektrodų. Klijai nesiliečia su paciento 
oda. Padeliai yra prisotinti elektrinio laidumo tirpalu, kad būtų užtikrintas 
tinkamas srovės srautas iš „Alpha-Stim®“ prietaiso į ausų spaustukų 
elektrodus ir pacientą. Dalies Nr. EEP. 

 Naudotojo vadovas. Jame aprašoma, kokie elementai pateikiami su 
prietaisu ir kaip jį naudoti. Pateikiama simbolių lentelė su atsargumo 
priemonėmis, įspėjimais ir kontraindikacijomis. Sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjas prietaisą naudoja taip pat, kaip pacientas. Dalies Nr. 
503EU. 

 USB daugiakalbis naudotojo vadovas. Jame aprašoma, kokie elementai 
pateikiami su prietaisu ir kaip jį naudoti. Pateikiama simbolių lentelė su 
atsargumo priemonėmis, įspėjimais ir kontraindikacijomis. Sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas prietaisą naudoja taip pat, kaip pacientas. 
Arabų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, hebrajų, 
vengrų, italų, latvių, lietuvių, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, 
švedų ir slovėnų kalbomis. Dalies Nr. 705. 

 Dirželis. Dirželis yra pasirenkamas „Alpha-Stim® AID“ prietaiso priedas. 
Tai audeklo virvelė, skirta „Alpha-Stim® AID“ prietaisui laikyti ant kaklo, 
kai jis naudojamas, jei to reikia. Dalies Nr. 502. 

 Laikymo dėklas (-ai). „Alpha-Stim® AID“ pateikiamas kietame dėkle. 
Pasirenkamą minkštą dėklą galima įsigyti atskirai. Dalies Nr. 504 ir 505. 

 2 AAA baterijos. „Alpha-Stim® AID“ maitinamas ličio baterijomis, kurios 
tiekiamos pradine tvarka. Jos suteikia energijos šaltinį ir prieš naudojant 
įdedamos į „Alpha-Stim® AID“. Jei reikia, baterijas galima pakeisti 
parduodamomis ličio baterijomis. Dalies Nr. 5300. 
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„Alpha-Stim® AID“ savybės 
1. Visiškai skaitmeninis valdymas, užtikrinantis tikslumą, nuoseklumą ir 

patikimumą. 
2. Ausų spaustukų elektrodai.  
3. Foninis apšvietimas paspaudus bet kurį mygtuką. 
4. Nuolatinė grandinės patikra, kai elektrodai liečiasi su oda.  
5. Iš anksto nustatyta į 0,5 Hz. 
6. 20, 40 arba 60 minučių atgalinio skaičiavimo ciklai iki  

automatinio išjungimo. 
7. Didelis laikmačio ekranas. 
8. 0–500 mikroamperų (µA) srovės kontrolė.  
9. Srovė ir gydymo laikas gali būti užfiksuoti iš anksto nustatytomis 

vertėmis per visą gydymo seansą. 
10. Nutildymo parinktis.  
11. Kaupiamasis laikmatis. 
12. Automatinis išjungimas po 30 minučių, kai nenaudojama.  
13. Dirželis, kad „AID“ būtų galima nešiotis ant kaklo.  
14. Geba atlaikyti iki 15 000 voltų elektrostatinę iškrovą. 
15. Automatiškai ir visam laikui išsijungia, jei prietaise atsiranda bent 

vienas gedimas, dėl kurio srovė viršija 700 µA.  
16. Baterijų galios indikatorius. 
17. Ausų spaustukų elektrodų padeliams (EEPS™) reikia elektrinio 

laidumo tirpalo (pridedamas).   
18. 5 metų ribotoji garantija.  
19. Apsauga nuo > 12,5 mm kietų pašalinių objektų patekimo ir vandens 

lašėjimo, kai pakreipiama 15º.  
20. Naudojamos 2 AAA 1,5 V baterijos (yra pakuotėje,  

bet neįstatytos). 
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Baterijų įdėjimas 
 Užpakalinėje prietaiso pusėje esantį baterijų 

dėklo dangtelį pastumkite rodyklės kryptimi.  
 Įdėkite pridėtas baterijas pagal simbolius  

(+ / −) į baterijų dėklo pagrindą.  
 Vėl uždarykite baterijų dėklą ir stumkite 

dangtelį link prietaiso, kol jis užsifiksuos  
savo padėtyje.  

 Keisdami baterijas naudokite tik 2 AAA 1,5 V 
ličio baterijas. 

 
Cheminių nudegimų pavojus! Pratekėjusi 
baterijų rūgštis gali sukelti cheminių 
nudegimų. 
 Venkite baterijų rūgšties sąlyčio su oda, akimis ir gleivine. 
 Baterijų rūgščiai patekus ant kurios nors iš šių kūno dalių, nedelsdami 

nuplaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu paprasto vandens ir, jei reikia, 
kreipkitės į gydytoją. Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Prarijus bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

 Neardykite baterijų, jų pakartotinai neįkraukite, nedarykite jų trumpojo 
jungimo ir neišmeskite jų į ugnį. Kyla sprogimo pavojus.  

 Išimkite baterijas iš prietaiso, jei jo nenaudojate ilgą laiką. 
 Panaudotų baterijų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis, 

pašalinkite jas kaip specialias atliekas arba pristatykite į baterijų 
surinkimo punktą specializuotoje įstaigoje. 

 

BATERIJŲ ĮSTATYMAS 
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Dėkojame, kad rekomendavote „Alpha-Stim® AID“. Šis vadovas skirtas 
asmeniui, kuris naudos „Alpha-Stim® AID“, bet jūsų indėlis bus 
neįkainojamas jūsų pacientui. „Electromedical Products International, Inc.“ 
gali padėti patenkinti jūsų pacientų poreikius. Dažnai tampa prieinami nauji 
tyrimai, kurie gali turėti tiesioginį ryšį su paciento specifiniu sutrikimu. Dėl 
bet kokios priežasties nedvejodami rašykite, skambinkite, siųskite faksu arba 
rašykite EPI el. paštu. Taip pat reguliariai tikrinkite, ar svetainėje yra naujos 
informacijos. Laukiame jūsų indėlio atsiliepimų laiškų arba el. laiškų forma. 

 
Electromedical Products International, Inc. 

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

Nemokamai: 1-800-367-7246 
Už JAV ribų +940-328-0788 

Faks. 940-328-0888 
El. paštas info@epii.com 

Žiniatinklio svetainė www.alpha-stim.com 
 
 
 
 
 
  

PASTABA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS 
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1.  Įjungti / išjungti  
 
2.  Laikmatis. Bangos formos ciklas prasideda, kai elektrodai paliečia 

odą. Atgalinio skaičiavimo laikmačiai: pasirinkite 20, 40 arba 60 min.  
 
3.  Užraktas. Paspauskite 2 kartus per 5 sekundes, kad užrakintumėte 

arba atrakintumėte nustatymus gydymo metu, jei pageidaujate.  
            
4.   arba   srovę. Padidina arba sumažina srovę. Laikant nuspaudus 

padidėja 50 mikroamperų (µA) per sekundę. Sumažėja 100 µA per 
sekundę. Kai prietaisas įjungtas, numatytasis srovės nustatymas yra 
100 µA. 

VALDYMO MYGTUKAI 
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1. Šviesos jutiklis apšviečia LCD ekraną  

10 sekundžių tamsioje patalpoje, kai 
paspaudžiamas bet kuris mygtukas. 

 

2.   Bandomosios grandinės simbolis 
ir garsinis įspėjimas rodo, kad 
prietaisas negydo. Laikmatis sustos ir 
prietaisas išsijungs po 30 minučių, jei 
nieko daugiau nebus daroma. Srovė 
turi būti didesnė nei 0 µA, o sudrėkinti 
elektrodai turi liestis su oda, kad 
„Alpha-Stim® AID“ veiktų.   Garsinis 
signalas ir laikmačio atnaujinimas 
įsijungia iš karto, kai vientisumo 
patikros grandinė nustato, kad viskas veikia tinkamai.  

 

3.  Baterijos įkrovos indikatorius. Pakeiskite bateriją, kai lieka tik 1 
brūkšnelis, tada prietaisas išleis garsinį įspėjimą apie senkančią 
bateriją ir pakartos įspėjimą kas 10 minučių (jei nebus įjungta 
nutildymo funkcija).  

 

4.  Laikmatis. Pasirinkite 20, 40 arba 60 minučių atgalinį skaičiavimą 
iki automatinio išjungimo.  

 
5. Laiko nustatymo indikatorius. Rodomas likęs laikas. 
 

6.  0–500 mikroamperų (µA) srovė. 
 

7.  Nutildymo funkcija. Norėdami įjungti arba išjungti, paspauskite 
mygtukų seką: užraktas-laikmatis-užraktas. 

 

8.  Užraktas įjungtas, kai ekranas šviečia.   
9. Σ kaupiamasis laikmatis įrašo bendras valandas ir minutes, kai buvo 

naudojamas „Alpha-Stim® AID“.  

LCD EKRANAS 
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Sveikiname pasirinkus „Alpha-Stim® AID“ kranialinės elektroterapijos stimu-
liacijos (CES) prietaisą. Įsigijote kokybišką medicinos prietaisą. Tai padarę jau 
žengėte pirmąjį žingsnį į patogesnį gyvenimą.  

„Electromedical Products International, Inc.“ (EPI) yra pirmaujanti 
aukščiausios kokybės pažangiausių medicinos technologijų, skirtų jūsų 
gyvenimo kokybei pagerinti, išradėja. EPI ir jos platintojai yra pasiryžę padėti 
tiems, kurie naudoja mūsų produktus. Turime techninių ekspertų, kurie sieks 
užtikrinti, kad gautumėte geriausius įmanomus gydymo rezultatus. Konsultacijos 
telefonu anglų kalba gali būti suplanuotos su jumis arba jūsų gydytoju nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9–17 val. centriniu laiku (Teksasas, JAV). Taip pat 
galite susisiekti su mumis paštu, faksu, el. paštu, per „Facebook“, „Instagram“ 
arba „Twitter“. Bendrovė palaiko visus mūsų medicinos prietaisus su 5 metų 
ribota garantija. 

„Alpha-Stim® AID“ yra tikslus medicinos prietaisas, naudojamas nerimui, 
nemigai, depresijai ir skausmui gydyti. Po gydymo paprastai nenustatoma jokių 
fizinių apribojimų, kad galėtumėte tęsti įprastą veiklą. Gydymas yra paprastas ir 
lengvai savarankiškai pasiskiriamas bet kuriuo metu. Žmonės, naudojantys 
„Alpha-Stim® AID“, paprastai praneša apie malonų, atpalaiduojantį geros 
savijautos jausmą. 

Srovė tiekiama ausų spaustukų elektrodais nerimui, nemigai, depresijai ir 
skausmui gydyti. Gydymo metu galite pajusti nestiprų dilgčiojimą elektrodų 
vietose. Jei srovė per didelė, gali pasireikšti galvos svaigimas ir pykinimas, 
kuriuos galima sumažinti sumažinant srovę.  

Kai suprasite pagrindines gaminio savybes ir procedūras, „Alpha-Stim® AID“ 
naudoti jums taps lengva. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą šį vadovą. 
Būtinai vadovaukitės čia pateiktomis bendrosiomis instrukcijomis ir konkrečiais 
savo sveikatos priežiūros specialisto nurodymais. 

„Alpha-Stim® AID“ sukūrė neurobiologas dr. Daniel L. Kirsch ir inžinierius 
Raymond Chan. Dr. Kirsch yra elektromedicinos srities pionierius nuo 1972 m. 
1990 m. Amerikos skausmo valdymo akademijos (angl. „American Academy of 
Pain Management“, AAPM) valdyba jam suteikė skausmo valdymo sertifikatą, o 
2008 m. AAPM jam įteikė Richard S. Weiner metų švietėjo apie skausmą 
apdovanojimą. 1997 m. jis tapo Amerikos streso instituto (angl. „American 
Institute of Stress“) mokslinės draugijos nariu. Jis taip pat yra Vokietijos ir 
Šveicarijos skausmo gydytojų organizacijos „InterPain“ narys. Jis yra žurnalo 
„Practical Pain Management“ elektromedicinos skyriaus redaktorius ir žurnalų 
Contentment bei Combat Stress vyriausiasis redaktorius. Dr. Kirsch dirba 

ĮVADAS 
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Kolumbijos presbiterionų medicinos centro Niujorke ir Sporto medicinos grupės 
Santa Monikoje, Kalifornijoje, Su skausmu ir stresu susijusių sutrikimų centro 
klinikiniu direktoriumi. Jis yra knygų ir straipsnių autorius, dažnai skaito paskaitas 
apie skausmo ir streso valdymą gydytojams ir psichologams visame pasaulyje. Jis 
taip pat dirba Veteranų reikalų medicinos centrų bei Jungtinių Amerikos Valstijų 
kariuomenės ir karinio jūrų laivyno mokslinių tyrimų ir praktikos konsultantu. 
 

 
Elektromedicinos rezultatai pagrįsti bangos formos dizainu, srovės kiekiu, elek-
trodų padėtimi ir naudojimo trukme. „Alpha-Stim® AID“ yra mikrokompiuteris, 
kuriame įdiegti naujausi kietojo kūno elektronikos patobulinimai. Visi 
komponentai yra aukščiausios kokybės, kad būtų užtikrintas patikimas ir 
sklandus veikimas.  

Dėl dizaino užtikrinama elektros sauga naudojant lengvai prieinamas 1,5 V 
AAA baterijas.  

„Alpha-Stim® AID“ buvo sukurtas remiantis originaliais „Electromedical 
Products International, Inc.“ tyrimais. Tai precizinė technologija, generuojanti 
modifikuotą kvadratinę bipolinę 0,5 Hz (impulsai per sekundę) bangos formą 
esant 50–500 mikroamperų (1 µA yra viena milijonoji ampero dalis) per 50 % 
darbo ciklo.  

„Alpha-Stim® AID“ yra mažas, kompaktiškas ir lengvas. Jis buvo sukurtas 
taip, kad būtų universalus. Jį galima naudoti sveikatos priežiūros specialisto 
kabinete, klinikoje ar ligoninėje, mobiliesiems ir greito reagavimo poreikiams 
tenkinti, pvz., skubios medicininės pagalbos ar kariniams tikslams, taip pat 
savarankiškam gydymui namuose pagal tvarkaraštį ar poreikį.  

Valdikliai yra visiškai skaitmeniniai, tad užtikrina tikslumą, nuoseklumą ir 
patikimumą, be to, juos paprasta ir lengva naudoti. Reguliuojamas laikmatis ir 
užrakinimo parinktis, fiksuojanti gydymo trukmę ir srovės nustatymus, užtikrina 
paskirtą gydymo bangos formą ir dozavimą, net jei esate išblaškomi arba 
užmiegate. Srovės kiekį galima lengvai padidinti, kad būtų sutrumpintas gydymo 
laikas, arba sumažinti, kai reikia užtikrinti komfortą. 

Viena iš svarbių „Alpha-Stim® AID“ savybių yra elektroninė grandinė, kuri 
palaiko beveik pastovų srovės srautą į elektrodus, sumažindama odos varžos 
svyravimų poveikį. „Alpha-Stim® AID“ nuolat atlieka savidiagnostiką, kad būtų 
užtikrinta, jog visi grandinės aspektai visada veikia tinkamai ir elektrodai tinkamai 
liečiasi su oda. Dėl ergonomiškų ir patogių naudoti funkcijų (pvz., užrakto, 
automatinio išjungimo laikmačių ir įspėjamojo signalo, kuris įspėja, jei elektrodas 
nukrenta) „Alpha-Stim® AID“ yra patikimas, jį paprasta, greita ir smagu naudoti.  

APRAŠYMAS 
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Elektromedicininių srovių naudojimas nėra nauja koncepcija. Senovės žmonės 
pripažino natūraliai atsirandančių elektros reiškinių terapinę vertę gerokai 
anksčiau, nei Viljamas Gilbertas 1600 m. apibrėžė elektros energiją. Tiek 
Aristotelis, tiek Platonas naudojosi gydytojo Skribonijaus Largo 46 m. pr. Kr. 
paskirta juodąja torpeda (elektrine rajožuve) dėl įvairių sveikatos sutrikimų – nuo 
galvos skausmo iki podagros (nuo galvos iki kojų) – palengvinimo. XIX a. 
odontologai pranešė apie skausmo mažinimą ankstyvaisiais ir šiek tiek 
primityviais elektriniais medicinos prietaisais.  

Iki XIX a. pabaigos elektros prietaisai buvo plačiai naudojami skausmui 
malšinti ir buvo teigiama, kad jie išgydo įvairius medicininius sutrikimus. Dažnos 
pretenzijos dėl ankstyvųjų elektros technologijų, kurias sustiprino farmacijos 
lobistų politinis spaudimas, XX a. pradžioje sukėlė medikų nepagarbą šiai 
terapijos formai. Dėl to medicinos koledžai nustojo mokyti elektroterapijos. 
Biofizika buvo faktiškai pašalinta iš medicinos praktikos, paliekant chemiją kaip 
pagrindinį mokslą, o su ja ir atsakomybės išgydyti visas ligas naštą. Dabar, XXI 
a., aišku, kad chemija, kaip vienintelis terapinis medicinos modelis, neįvykdė savo 
pažado, todėl šiuolaikinė medicina turi iš naujo išnagrinėti biofizikos potencialą.  

Eksperimentus su mažo intensyvumo elektrine smegenų stimuliacija pirmą 
kartą atliko prancūzų dr. Leduc ir dr. Rouxeau 1902 metais. Iš pradžių šis metodas 
buvo vadinamas elektromiegu, nes buvo manoma, kad jis gali sukelti miegą. 
Tyrimai apie to, kas dabar vadinama kranialinės elektroterapijos stimuliacija 
(angl. „Cranial Electrotherapy Stimulation“, CES), naudojimą nerimui, nemigai, 
depresijai ir skausmui gydyti, prasidėjo Rusijoje XX a. 6-ajame dešimtmetyje ir 
pirmą kartą į JAV atvyko 7-ajame dešimtmetyje.  

Visa gyvybė yra elektrocheminės prigimties. Visatoje ir kūne veikia platūs 
elektriniai laukai. Pavyzdžiui, jau seniai žinoma, kad nervų sistema veikia tiek per 
elektrocheminius, tiek per grynai elektrinius signalus. Tiesą sakant, visas 
molekules kartu laiko elektrinės jungtys atominiu lygiu. Žmonių ir gyvūnų 
bioelektrinių kontrolės sistemų prigimties fundamentalieji moksliniai tyrimai 
paskatino tokius medicinos mokslininkus kaip JAV dr. Robert O. Becker1 ir švedų 
dr. Björn Nordenström2 (kuris buvo Nobelio asamblėjos pirmininkas) pasiūlyti 
visiškai naujas fiziologijos teorijas, pagrįstas mūsų naujausiu biofizikos 
supratimu.  

 
1 Nordenström, Bjorn E.W. Biologically Closed Electric Circuits. Stokholmas: Nordic Medical  
Publications, 1983.  
2 Becker, Robert O. The Body Electric. Niujorkas: William Morrow and Co. 1985. 

ELEKTROMEDICININĖ TERAPIJA 
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„Alpha-Stim®“ technologija apima šias teorijas ir, kaip įrodyta, yra veiksmingesnė 
nei daugelis kitų gydymo būdų, naudojamų ligoms, kurias ji gydo, gydyti. 
Originalusis „Alpha-Stim® Model 2000“ svėrė 40 svarų (18 kg) ir kainavo 5 850 $, 
kai pirmą kartą buvo pristatytas 1981 metais. „Alpha-Stim® AID“ prietaise 
naudojama pažangiausia šiandien prieinama technologija. Dabar daugeliu atvejų 
galima sumažinti nerimą, nemigą, depresiją ir skausmą naudojant kur kas mažiau 
srovės nei ankstesnėmis technologijomis ir patirti ilgalaikį ir kaupiamąjį 
palengvėjimą, gydantis vos 20 minučių kas antrą dieną. Tikime, kad tinkamai 
naudojamas jūsų naujasis „Alpha-Stim® AID“ pagerins jūsų gyvenimo kokybę.  
 

 
 
Kadangi „Alpha-Stim® AID“ naudoja tokią silpną srovę, daugelis žmonių visiškai 
nieko nejaučia, net esant didžiausiam srovės lygiui. Nesijaudinkite, jei negalite 
pajusti srovės; tai visiškai normalu ir jūsų srovės suvokimas neturės įtakos 
rezultatams. „Alpha-Stim® AID“ veikia, jei neparodomas  bandomosios 
grandinės simbolis arba jei senkančios baterijos indikatorius nesumažėja iki 
paskutinio brūkšnelio. Kai kurie žmonės gauna didžiausią naudą tik naudodami 
„Alpha-Stim® AID“ ištisas valandas per dieną. Nors to reikia retai, tai taip pat nėra 
kenksminga, todėl naudokite „Alpha-Stim® AID“ su pasitikėjimu žinodami, kad 
turite saugų bei veiksmingą įrankį ir LET NOTHING STOP YOU™. 
 

 

Trumpa instrukcija  
 

 

Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamus nurodymus. 
Tada kai panaudosite „Alpha-Stim® AID“ vieną kartą, 
paprasčiausiai paspauskite maitinimo mygtuką, 
sudrėkinkite ant ausų spaustukų esančius 
elektrodus, uždėkite juos ant abiejų ausų lezgelių ir 
sureguliuokite srovę iki patogaus lygio. Tai viskas, ko 
reikia! Jei reikia, bet kuriuo metu gydant iš naujo 
pareguliuokite srovę iki patogaus lygio.  
 

„ALPHA-STIM® AID“ NAUDOJIMAS SU PASITIKĖJIMU 
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1. Nuvalykite ausų lezgelius švelniu muilo ir vandens tirpalu, alkoholiu 

suvilgytais tamponais arba antibakterinėmis servetėlėmis ir leiskite odai 
išdžiūti. Vietos, kuriose susikaupė odos riebalų ar nešvarumų arba kuriose 
buvo naudojama kosmetika ar plaukų lakas, turi būti kruopščiai nuvalytos, 
kad būtų užtikrintas tinkamas laidumas. Prieš gydymą ir po jo stebėkite 
odos būklę. Šviesi oda gali būti sudirginta. Jei po gydymo atsiranda odos 
nudegimų, nutraukite naudojimą ir užtepkite tinkamo odos kremo. Keičiant 
ausies spaustuko vietą aplink ausies lezgelį galima sumažinti dirginimą. 

 

2. Įkiškite ausies spaustuko laido dvigubos jungties galą į lizdą kairėje 
„Alpha-Stim® AID“ pusėje. 1 pav. 

 

3. Nuimkite ir išmeskite senus ausų spaustukų elektrodų padelius (EEPS™), 
jei yra. Pašalinkite senus klijų likučius, nuvalykite bei nusausinkite ausų 
spaustukus ir priklijuokite 4 naujus EEPS™. Atkreipkite dėmesį, kad EEP™ 
dėklas atidaromas etiketei esant apačioje. 

 
4. Kruopščiai prisotinkite 4 naujus ausų 

spaustukų elektrodų padelius (EEPS™) 
keliais elektrinio laidumo tirpalo lašais, 
jiems esant ant ausų spaustukų elektrodų.  

 
5. Įjunkite maitinimą.  

 
6. Jei norite, nutildykite garsą šia mygtukų 

seka: užraktas-laikmatis-užraktas. 
Norėdami atkurti garsinius įspėjimus, dar 
kartą paspauskite tą pačią mygtukų seką.  

 
7. Nustatykite laikmatį. Paprastai užtenka 20 

minučių, jei nustatyta bent 250 µA srovė. Jei 
srovė yra 200 µA arba silpnesnė, 
rekomenduojama nuo 40 minučių iki 1 valandos.  

 

KRANIALINĖS ELEKTROTERAPIJOS STIMULIAVIMAS 

(CES) NERIMUI, NEMIGAI, DEPRESIJAI IR (ARBA) 
SKAUSMUI GYDYTI SU AUSŲ SPAUSTUKŲ ELEKTRODAIS

1 pav. 
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8. Suspauskite ausų spaustukus ir 
uždėkite po vieną ant kiekvieno ausies 
lezgelio. 2 pav. 

 

9. Srovės numatytasis nustatymas yra 1 
(100 µA), kai „Alpha-Stim® AID“ 
įjungiamas. Lėtai didinkite srovę (5 yra 
aukščiausias nustatymas), kol pajusite 
nedidelį galvos svaigimą (svaigimo 
pojūtis, panašus į siūbavimo valtyje 
pojūtį), tada nedelsdami mažinkite, kol 
galvos svaigimas sustos. Taip pat iš karto sumažinkite, jei normalus 
tapšnojimo pojūtis, jaučiamas ant ausų lezgelių, yra nepatogus. Žmones, 
kurie yra patyrę galvos svaigimą, pavyzdžiui, negalavimą supant, reikia 
gydyti 1 (100 µA) subsensorinės srovės nustatymu vieną valandą ar 
daugiau, siekiant išvengti liekamojo galvos svaigimo po gydymo. 
Toleruojamą srovės lygį nulems subjektyvus galvos svaigimo pojūtis, kuris 
turėtų iš karto išnykti sumažinus srovę. Srovė visada turėtų būti sumažinta 
šiek tiek žemiau lygio, kuris sukelia galvos svaigimą. 

 
10. Jei norite, du kartus paspauskite užraktą, kad užrakintumėte nustatymus. 

Jei reikia, dar kartą du kartus paspauskite užraktą, kad atrakintumėte ir 
pakeistumėte nustatymus. 

 
11. Jei įmanoma, gydymo metu atsipalaiduokite. Geriausia ramiai sėdėti arba 

atsigulti, nors gydymo metu taip pat galima skaityti, dirbti prie stalo arba 
žiūrėti televizorių. Gydymo metu nebandykite vairuoti ir valdyti pavojingų 
įrankių ar mechanizmų.  

 
12. Pasibaigus nustatytam ciklui, maitinimas išsijungs automatiškai.  

 
13. Visada užbaikite CES seansą. Pasibaigus nustatyto laiko seansui ir vis dar 

jaučiant sunkumo pojūtį, gydymą reikia tęsti bent 2 minutes po to, kai 
sunkumas dingsta ir atsiranda lengvumo pojūtis. To nepadarius galima 
dezorientacija, kuri gali trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų. Kai kurie 
žmonės gauna daugiausiai naudos iš kelių valandų gydymo per tam tikrą 
gydymo seansą.  

 
14. Nuimkite ir išmeskite EEPS™. Nuvalykite bei nusausinkite ausų spaustukus 

ir, jei pageidaujate, pakeiskite 4 EEPS™ kitam gydymui. EEP™ dėklas 
atidaromas etiketei esant apačioje.  

 

2 pav. 
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15. Laikykite „Alpha-Stim® AID“ vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 

16. CES galima naudoti tiek kartų, kiek reikia, tačiau daugelį žmonių geriausia 
gydyti nuo vieno karto per parą iki dviejų kartų per savaitę. Rezultatai 
paprastai pagerėja ir trunka ilgiau atliekant papildomą gydymą.  

 

 
 
Nors tinkamai naudojamas „Alpha-Stim® AID“ yra labai veiksmingas 9 iš 10 jį 
naudojančių žmonių, jis neveiks visiems. Jei „Alpha-Stim® AID“ gerai neveikia, 
kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą, vietinį įgaliotąjį „Alpha-Stim®“ 
atstovą arba EPI dėl techninės pagalbos.  

Skausmo kontrolė ir nerimo sumažėjimas paprastai pasireiškia vieno 
gydymo metu, bet gali pasireikšti praėjus kelioms valandoms po gydymo.  

Nemiga paprastai sumažėja po pradinio gydymo, bet tai gali trukti 3 
savaites. Daugelis žmonių gali jį naudoti prieš miegą ir atsibudę naktį. Tačiau kai 
kuriems žmonėms paaiškėja, kad jie turi atlikti savo 20–60 minučių trukmės 
„Alpha-Stim®“ CES gydymą likus bent 3 valandoms iki miego, nes CES gydymas 
gali trukdyti užmigti. Jis taip pat gali būti naudojamas ryte, kad nakties miegas 
būtų geresnis. 

Sergant depresija reikšmingas pagerėjimas patiriamas po 3 savaičių ar 
ilgesnio kasdienio gydymo, bet tai gali užtrukti žymiai ilgiau. Kai būklė 
kontroliuojama, norint išlaikyti gerus rezultatus, paprastai pakanka naudoti 
„Alpha-Stim®“ 2–3 kartus per savaitę arba rečiau.  

Po gydymo paprastai nenustatoma jokių fizinių apribojimų, todėl daugelis 
naudotojų gali nedelsdami tęsti įprastą veiklą. Kai kuriems naudotojams gali 
pasireikšti atsakas, kuris gali turėti įtakos jų gebėjimui atlikti potencialiai 
pavojingas užduotis, pavyzdžiui, valdyti motorinę transporto priemonę ar 
sunkiuosius mechanizmus iki kelių valandų po gydymo.  

Šiuo metu yra atlikta daugiau nei 150 mokslinių tyrimų apie kranialinės 
elektroterapijos stimuliacijos naudojimą žmonėms ir daugiau nei 30 tyrimų su 
gyvūnais. Reikšmingo ilgalaikio šalutinio poveikio nepastebėta. Kartais gali 
pasireikšti galvos skausmas, diskomfortas ar odos sudirginimas po elektrodais 
arba svaigulys. Jei jaučiate sunkumo pojūtį, tęskite gydymą mažiausiai 2 minutes 
po to, kai atsiranda lengvumo pojūtis. Visos šios reakcijos yra švelnios, 
praeinančios savaime.   

KO TIKĖTIS 
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EPI yra ISO sertifikuota 
„Electromedical Products International, Inc.“ yra Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) sertifikuota įmonė. ISO yra tarptautinė organizacija, 
bendradarbiaujanti su maždaug 140 šalių ir Jungtinėmis Tautomis, kad išlaikytų 
standartus visoms technologijų taikymo sritims pasaulinėje pramonėje. 
Medicinos prietaisų pramonei keliami reikalavimai yra susiję su projektavimo 
kontrole, rizikos valdymu, aplinkos kontrole, specialiais procesais (pvz., 
programinės įrangos patvirtinimu), atsekamumu, įrašų saugojimu ir reguliavimo 
priemonėmis, pvz., budrumu. 
 

Elektromagnetiniai trukdžiai 
Šią įrangą nepriklausomai išbandė išorinės agentūros ir nustatyta, kad ji atitinka 
Tarptautinio specialiojo radijo trukdžių komiteto (pranc. „Comité International 
Spécial des Perturbations Radioélectriques“, CISPR) nustatytas ribas. Šios ribos 
sukurtos siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje 
arba klinikinėje aplinkoje. Tačiau vis tiek tikėtina, kad tam tikroje aplinkoje 
trukdžių gali atsirasti. Atsiradus trukdžiams, padidinkite atstumą tarp šio 
prietaiso ir įrangos, kuriai jis kelia trukdžius. Jei problema išlieka, kreipkitės į 
„Electromedical Products International, Inc.“.  
 

CE atitikties pareiškimas Europai 
„Alpha-Stim® AID“ yra IIa klasės BF tipo medicinos prietaisas. Jį nepriklausomai 
išbandė išorinės agentūros, siekdamos užtikrinti atitiktį taikomiems medicinos 
įrangos saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartų reikalavimams.  
 

Indikacijos 
„Alpha-Stim® AID“ yra tikslus medicinos prietaisas, naudojamas kranialinės 
elektroterapijos stimuliacijai atlikti gydant nerimą, nemigą, depresiją ir skausmą.  
 

Įspėjimai 
- „Alpha-Stim® AID“ gali turėti įtakos implantuotų poreikio tipo širdies 

stimuliatorių ir implantuotų defibriliatorių veikimui.  
- Nestimuliuokite tiesiai į akis ir nespauskite zondų prie miego arterijos sinuso 

(ant kaklo šalia gerklų). Elektrodų naudojimas šalia krūtinės ląstos gali 
padidinti širdies virpėjimo riziką. 

- Vienu metu prijungus pacientą prie aukšto dažnio chirurginės medicinos 
įrangos ir stimuliatoriaus gali kilti pavojus nudegti ir sugadinti stimuliatorių. 

- Dirbant arti (pvz., 1 m atstumu) trumpųjų bangų arba mikrobangų terapijos 
medicinos įrangos, stimuliatoriaus išvestis gali būti nestabili. 

- Neleidžiama modifikuoti „Alpha-Stim® AID“ ar priedų, nes galima susižaloti. 

PASKYRIMO INFORMACIJA 
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- Nedideles dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, venkite įkvėpti  
ar nuryti. 

- Saugokite „Alpha-Stim®“ nuo tiesioginio sąlyčio su pūkais, dulkėmis, šviesa 
(įskaitant saulės šviesą). 

- Tik išoriniam naudojimui. Neleiskite vaikams naudoti ar tvarkyti šio prietaiso 
be suaugusiųjų priežiūros. 

- Gydymo metu ir kai kuriais atvejais keletą valandų po gydymo nedirbkite su 
potencialiai pavojingais mechanizmais ar transporto priemonėmis. 

- Jokiomis aplinkybėmis nekiškite laidų į sieninius lizdus arba laidų lizdus. 
Priešingu atveju galimas stiprus smūgis arba nudegimai, nesvarbu, ar laidai 
prijungti prie stimuliatoriaus, ar ne.  

- Perspėjimas Jungtinėms Amerikos Valstijoms: pagal federalinius įstatymus (tik 
JAV) šį prietaisą galima parduoti tik licencijuotam sveikatos priežiūros 
specialistui arba jo nurodymu. Už JAV ribų šį prietaisą galima įsigyti be 
paskyrimo, tačiau esant sudėtingoms ir atsako nesuteikiančioms problemoms 
arba naudojant kartu su vaistais ar kitomis terapinėmis priemonėmis 
rekomenduojama konsultuotis su kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. 

 

Kontraindikacijos 
Patartina būti atsargiems tais atvejais, kai kitos analgezijos formos (skausmo 
kontrolė) nebūtų taikomos; pavyzdžiui, siekiant išlaikyti naudingus skausmo 
aspektus diagnozei nustatyti arba tais atvejais, kai žmonės gali pernelyg 
intensyviai naudoti skausmo kontroliuojamas zonas. Ar saugu stimuliuoti 
nėštumo metu, nenustatyta. 
 

Nepageidaujamas poveikis 
Nepageidaujamas poveikis paprastai būna švelnus ir praeina savaime.  
- galvos svaigimas 
- odos sudirginimas / nudegimai nuo elektrodų  
- galvos skausmai   

Nepageidaujamas poveikis, nustatytas iš duomenų apie 8 792 pacientus, 
dalyvavusius 144 kontroliuojamuose tyrimuose, atviruose klinikiniuose tyrimuose ir 
esančius nekontroliuojamos būklės, taip pat iš gydytojų apklausos, ir pagrįstai susijęs 
su CES naudojimu, yra galvos svaigimas (6 atvejai, 0,07 %), odos sudirginimas / 
nudegimai nuo elektrodų (6 atvejai, 0,07 %) ir galvos skausmai (9 atvejai, 0,10 %). 
Ilgalaikis gydymas CES esant stipresnei nei būtina srovei gali sukelti galvos svaigimą 
arba pykinimą, kuris gali trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų. Gydymas prieš pat 
miegą gali sukelti miego sutrikimų. Gali pasireikšti tokių paradoksinių reakcijų kaip 
padidėjęs nerimas ir miego sutrikimai, tačiau tokios reakcijos pasireiškia retai.  

Jei „Alpha-Stim® AID“ nepradeda kontroliuoti nerimo, nemigos, depresijos 
ar skausmo per vieną mėnesį, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu, 
įgaliotuoju „Alpha-Stim®“ platintoju arba EPI. 
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Elektros duomenys  
Baterijos 2 AAA 1,5 V (pridedamos). Pakeiskite vienkartinėmis 

baterijomis. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Išmeskite 
baterijas saugiai, laikydamiesi vietos valdžios reikalavimų.  

Laikmatis 20, 40 arba 60 minučių atgalinio skaičiavimo laikmačiai. 
Srovė Nuo 0 iki 500 mikroamperų (µA), ±5 %, reguliuojama 50 µA 

padalomis. Kai apkrova yra 1 KΩ, maksimali išėjimo srovė 
yra 525 µA (bangos formos amplitudė yra 525 mV), o 
minimali išėjimo srovė yra 475 µA (bangos formos 
amplitudė yra 475 mV). 

Dažnis  0,5 Hz (impulsai per sekundę) kartu su 0,4 Hz konstanta. 
Vidutinis impulsų pasikartojimo dažnis yra 0,8 Hz. 

Impulso trukmė Svyruoja nuo 0,25, 0,5, 0,75 iki 1 sek.  
Įkrova impulsui Esant 500 µA, įkrova impulsui svyruoja nuo 125, 250, 375 iki 

500 mikrokulonų (µC). Kas 10 sekundžių bendras krūvis yra 
1,25 milikulono (mC) kiekviena kryptimi.  

Bangos forma  Pilnutinės varžos diapazonas, kuriame galioja bangos 
formos parametrai, yra nuo 100 Ω iki 10 KΩ. Bangos formą 
sudaro dvipolės asimetrinės stačiakampės bangos, kurių 50 
% darbo ciklo periodiškai kartojasi kas 10 sekundžių. 
Bangos forma subalansuojama taip, kad būtų pasiekta 0 
grynoji srovė bet kuria kryptimi (žr. diagramą).  

 

Prietaiso matmenys  
Aukštis   9,8 cm  
Plotis   6,3 cm  
Gylis   2,0 cm  
Svoris   101 g su baterijomis 
 

Bangos formos charakteristikos 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
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„Alpha-Stim® AID“ išvesties bangos formos parametrai  
(Apkrovos varža = 1000 Ω) 

                                         „Alpha-Stim®“ bangos forma
Eilės nr. Parametras 0,5 Hz

1. Vidutinis impulsų pasikartojimo dažnis 
(impulsai per sekundę) 0.8 

2. Impulso trukmė (sekundėmis) 0.25
 0.5
 0.75
 1

3. Įkrova vienam impulsui esant 500 µA (µC) 125 
 250
 375
 500

4. Laikotarpis (sekundėmis) 10
5. Bendras krūvis kiekviena kryptimi per 

laikotarpį esant 500 µA (mC)  1.25 
6. Darbo ciklas (%) 50
7. Grynoji srovė bet kuria kryptimi 0
8. Išėjimo srovė Nuo 0 iki 500 µA, reguliuojama 

50 µA padalomis 
 

 
 

Laikymas 
Galutiniai naudotojai gali išimti baterijas, jei laiko „Alpha-Stim®“ padėtą 
ilgiau nei vieną mėnesį. Naudokite dėklą „Alpha-Stim® AID“ laikyti ir gabenti. 
„Alpha-Stim® AID“ ir jo priedai turi būti laikomi nuo −22 ⁰C iki 55 ⁰C (nuo −7 
⁰F iki 131 ⁰F) temperatūroje ir naudojami nuo 5 ⁰C iki 40 ⁰C (nuo 41 ⁰F iki 104 
⁰F) temperatūroje, esant mažesnei nei 90 % santykinei drėgmei ir nuo 912 iki 
1 115 hPa atmosferos slėgiui.  
 
Valymas 
Valykite „Alpha-Stim® AID“ švelniai nušluostydami korpuso ir ekrano 
paviršių drėgna šluoste, kai jie nešvarūs. Jei reikia, naudokite švelnų muilo ir 
vandens tirpalą. Naudojant kitus valymo tirpalus galima pažeisti korpusą ir 
ekraną. Niekada nepurkškite valiklių tiesiai ant korpuso ir ekrano. Tarp 
procedūrų ausų spaustukų elektrodų padelius (EEPS™) galima nuimti ir ant 
ausų spaustukų elektrodų galima naudoti 70 % izopropilo alkoholį. Naujus 
EEPS™ ant ausų spaustukų elektrodų reikia uždėti prieš kitą gydymą. 

LAIKYMAS IR VALYMAS 
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Problema Galimi sprendimai 
Nėra srovės pojūčio. 
Pastaba. Kai kuriems 
žmonėms tai normalu. 

Pabandykite padidinti srovę arba sudrėkinti 
EEPS™ didesniu kiekiu elektrinio laidumo 
tirpalo. 

Rezultatų nėra. 1. Gydykite dažniau arba ilgesnį laiką 
silpnesne srove. 

2. Kai kuriems žmonėms reikia iki 3 
savaičių trukmės ar ilgesnio gydymo, 
kad pradėtų matyti poveikį. 

3. Kreipkitės patarimo į savo sveikatos 
priežiūros specialistą, įgaliotąjį  
„Alpha-Stim®“ platintoją arba EPI. 

Elektrodai gerai 
neprilimpa. 

Prieš uždėdami EEPS™ įsitikinkite, kad ausų 
spaustukai švarūs ir sausi. 

Pasirodo  simbolis. 1. Įsitikinkite, kad ausų spaustukai tvirtai 
liečia odą.  

2. Įsitikinkite, kad kištuko / lizdo jungtis 
tvirtai įstatyta. 

3. Pabandykite sudrėkinti EEPS™ didesniu 
kiekiu elektrinio laidumo tirpalu. 

4. Pakeiskite baterijas, jei jos išsekusios. 
 
 
 
 
 
 

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 
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„Alpha-Stim® AID“ techninės priežiūros naudotojas atlikti negali.  

Norėdami gauti techninės priežiūros paslaugas, pirmiausia kreipkitės 
patarimo į įgaliotąjį „Alpha-Stim®“ platintoją arba „Electromedical Products 
International, Inc.“. Jei reikia, siųskite visą prietaisą su visais priedais, 
supakuotą originaliame dėkle, jei jis yra, toliau nurodytu adresu.  
 

Jungtinėse Valstijose:
Electromedical Products International, Inc. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067 

JAV 

Europoje:
Electromedical Products International, Inc. 

p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
NYDERLANDAI 

Azijoje:
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 

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

 
Siųskite jį apdraustą, iš anksto apmokėję gabenimą, pridėkite sąskaitos 
faktūros kopiją ir pastabą, aprašančią problemą. Nepamirškite nurodyti savo 
atgalinio adreso, įskaitant šalį, telefono numerio ir, jei turite, fakso bei el. 
pašto adreso.  
 

 
 
Prietaiso perdirbimas ir šalinimas  
Šio prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. 

Kiekvienas naudotojas pagal įstatymus privalo pristatyti elektros ar 
elektroninę įrangą, nepriklausomai nuo to, ar joje yra pavojingų medžiagų*, 
be baterijų į surinkimo punktą savo mieste ar mažmeninės prekybos vietą, 
kad ją būtų galima pašalinti aplinkai nekenksmingu būdu.  
 
* Švinas yra vienintelė baterijose esanti pavojinga medžiaga. 
 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

PASTABOS DĖL ŠALINIMO 
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Baterijų perdirbimas ir šalinimas 
 

Galutiniai naudotojai gali išimti baterijas prieš pašalindami 
prietaisą. 
Panaudotų baterijų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis, 
pašalinkite jas kaip specialias atliekas arba pristatykite į baterijų 
surinkimo punktą specializuotoje įstaigoje. Galutiniai naudotojai 

gali kreiptis į vietinę administraciją arba tiekėją dėl šalinimo. Jei jums įdomu, 
kaip galima perdirbti baterijas, geriausia pradėti apsilankius savo šalies 
tinklalapiuose, kuriuose aptariama ši tema. 
 

 
 
Nors, „Electromedical Products International, Inc.“ (toliau – EPI) nuomone, 
„Alpha-Stim® AID“ (toliau – gaminys) paprastai yra veiksmingas mažinant 
nerimą, nemigą, depresiją ir (arba) skausmą, sveikatos priežiūra nėra tikslus 
mokslas ir individualūs rezultatai gali skirtis. Todėl EPI nesuteikia jokių 
garantijų dėl savo gaminių veiksmingumo konkrečiam asmeniui.  

„Electromedical Products International, Inc.“ garantuoja pradiniam 
pirkėjui (ir niekam kitam), kad kiekvienas naujas „Alpha-Stim® AID“ 5 metus 
nuo pradinio įsigijimo datos naudojant normaliai neturės gamybos ir 
medžiagų defektų, išskyrus priedus. 

Norint patvirtinti garantiją, turi būti atlikta garantijos registracija. 
Garantijos registraciją galima atlikti internetu apsilankius adresu  
www.alpha-stim.com/product-registration. 

Priedams, pavyzdžiui, baterijoms ir elektrodams, garantija netaikoma ir 
jie parduodami tokie, kokie yra, nes juos galima lengvai pažeisti prieš 
naudojant arba naudojimo metu.  

Garantiniu laikotarpiu EPI savo nuožiūra privalo nemokamai pakeisti 
arba sutaisyti „Alpha-Stim® AID“. Norėdamas pasinaudoti teisėmis pagal šią 
garantiją, pirkėjas pirmiausia turi susisiekti su EPI telefonu, paštu, faksu arba 
el. paštu, kad gautų grąžinamos medžiagos autorizacijos numerį (RMA). 
Pirkėjas turi turėti sąskaitos faktūros originalo kopiją ir būti užbaigęs 
garantijos registracijos procesą, kad įrodytų, jog gaminiui vis dar taikoma 
garantija. Tada autorizuota grąžinama siunta gali būti išsiųsta EPI saugiai 

5 METŲ RIBOTOJI GARANTIJA 
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supakuota, iš anksto apmokėjus gabenimą ir draudimą. EPI neatsako už žalą, 
atsiradusią dėl netinkamos pakuotės arba gabenimo. Jei EPI nustato, kad yra 
defektas, kuriam taikoma ši garantija, sutaisytas arba pakeistas gaminys kaip 
įmanoma greičiau bus išsiųstas atgal, iš anksto apmokėjus gabenimą ir 
draudimą. Jei EPI savo nuožiūra nustato, kad gaminyje nėra gamybos ar 
medžiagų defektų, EPI grąžina gaminį ir pateikia sąskaitą už grąžinamos 
siuntos gabenimo bei draudimo išlaidas.  

Ši garantija nedelsiant tampa negaliojanti, jei gaminiu buvo 
piktnaudžiaujama, jis buvo netyčia sugadintas, pažeistas gabenant, dėl 
aplaidumo ar gamtos veiksnių, buvo sugadintas nesilaikant naudojimo 
instrukcijų, jį pakeitė arba išardė kažkas kitas, o ne EPI.  

„Electromedical Products International, Inc.“ neatsako už jokius 
tiesioginius, netiesioginius, specialius, atsitiktinius ar pasekminius 
nuostolius, prarastą pelną ar medicinines išlaidas, atsiradusias dėl gaminio 
defektų, gedimų, prasto veikimo ar kitokių priežasčių, neatsižvelgiant į tai, 
kokia forma EPI gali būti pareikštas teisinis ar nešališkas ieškinys (pvz., dėl 
sutarties nesilaikymo, aplaidumo ar kitokio pobūdžio). EPI atsakomybė dėl 
bet kokių su gaminiu susijusių ieškinio priežasčių jokiu būdu negali viršyti 
gaminio pirkimo kainos. 
 

Norėdami gauti daugiau informacijos ir peržiūrėti instrukcijų  
vaizdo įrašus, apsilankykite adresu alpha-stim.com/how-to-use-AID 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

„Electromedical Products International, Inc.“ 
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034, JAV 
Nemokamai: 1-800-367-7246  
Tel. (940) 328-0788 Faks. (940) 328-0888 
El. paštas: info@epii.com 
Žiniatinklio svetainė: www.alpha-stim.com 
 
 

Electromedical Products International (Asia), Ltd. 
Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg. 
53-57 Kwai Fung Crescent 
Kwai Chung, Honkongas 
 
Įgaliotasis atstovas: 
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332, 
38033 Grenoble Cedex 2, Prancūzija 
Tel. +33 (0)4 76 86 43 22 
Faks. +33 (0)4 76 17 19 82 
El. paštas: info@medimark-europe.com 
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