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Alpha-Stim® M Brugervejledning 
 

Kombineret kranial elstimulator til behandling af angst, 
søvnløshed, depression og smerter samt mikrostrøm-

elektroterapi til kontrol af akutte, kroniske og 
posttraumatiske smerter 

 
 
 

  
© Copyright 2021 Electromedical Products International, Inc. ALLE RETTIGHEDER 
FORBEHOLDES. Alpha-Stim® er et registreret varemærke. Fremstillet under amerikanske patenter 
8,612,008; 8,457,765; 8,463,406 og globale patenter ansøgt.  

 
 
IFU-DA-001 REV A

 
Autoriseret repræsentant i Det 
Europæiske Fællesskab. 

 

Må ikke anvendes, hvis 
pakningen er åbnet eller 
beskadiget. 

IP22  

Beskyttelse af udstyret mod faste 
partikler >12,5 mm og mod 
vanddråber ved en hældning på 
maksimalt 15 grader.  

 

Brugt elektrisk og elektronisk 
udstyr må ikke bortskaffes 
sammen med usorteret 
husholdningsaffald og skal 
indsamles separat. 

 
Lotnummer. 

Elektromedicinsk udstyr 
klassificeret af Underwriters 
Laboratories Inc. med hensyn til 
elektrisk stød, brand, mekaniske 
og andre specificerede farer i 
overensstemmelse med UL-
60601-1 og CAN/CSA C22.2 
No.601.1. 

Unikt enheds-id. 

 
Unikt enheds-id. 

 
Type BF-udstyr. Indbygget 
strømforsyning. 

 

Se betjeningsvejledningen. Læs 
vejledningen omhyggeligt, inden 
du bruger enheden. 

 

Teksten består af en advarsel 
eller forholdsregel vedrørende 
sikkerheden. Læs teksten 
omhyggeligt og brug udstyret 
som beskrevet for at garantere 
sikkerheden. 

 
Referencenummer. 

 Serienummer. 

 

FORSIGTIG: Ifølge føderal 
lovgivning (kun USA) må denne 
enhed kun sælges af eller på 
bestilling af en læge. 

 

CE-mærkningen certificerer, at et 
produkt lever op til 
forbrugersikkerheds-, sundheds- 
og miljøkrav. 

 
Produktionsdato. 

 
Producent. 
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Alpha-Stim® M-enhedens pakning indeholder: 
- 1 sæt øreelektroder med klemme 
- 1 50 ml flaske med kontaktvæske 
- 1 tom flaske til brug med kontaktvæske 
- 2 sæt lederkabler 
- 100 puder til probeelektroder (PEPS™) 
- 4 AS-Trode selvklæbende sølvelektroder til flergangsbrug for én person 
- 2 Smart-prober 
- 256 puder til øreelektroder med klemme (EEPS™) 
- Brugsvejledning 
- USB med vejledning på flere sprog 
- Snor 
- Opbevaringsetui 
- 2 AA 1,5 volt litiumbatterier  

  

Alpha-Stim® M-sættet leveres komplet og klar til brug med: 
 Alpha-Stim® M-enhed – Alpha-Stim® M-enheden er en batteridrevet elektrisk 

enhed, som producerer en lav elektrisk strøm til behandling af angst, 
søvnløshed, depression og smerter. Enhedens tilbehør sluttes til  
Alpha-Stim® M for at muliggøre behandling. Delnummer 400 

 Øreelektroder med klemme – Øreelektroderne med klemme er tilbehør til  
Alpha-Stim® M. Øreelektroderne med klemme overfører strømmen fra  
Alpha-Stim® M-enheden til patienten igennem øreflipperne. Delnummer 401 

 Smart-prober – Smart-proberne er elektroder, som overfører strømmen fra 
Alpha-Stim® M-enheden til patienten. Smart-prober anvendes parvis på 
områder med smerter, så Alpha-Stim® M kan sende strøm igennem proberne 
til det berørte område. Der placeres elektrodepuder på Smart-proberne og der 
påføres kontaktvæske inden brug. Delnummer 402 

 Lederkabler – Lederkabler sluttes til Smart-proberne eller  
AS-Trodes™ og derefter til Alpha-Stim®-enheden for at etablere elektrisk 
ledningsevne. De to ender er forskellige. Enden med dobbeltstikket sættes i 
stikket på en vilkårlig side af Alpha-Stim® M. Hanstikket passer til Smart-
proberne eller AS-Trodes™. Delnummer 403 

 

FUNKTIONER 
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 Kontaktvæske – Kontaktvæsken er et tilbehør til Alpha-Stim® M-enheden. Den 
leveres som en væske i en separat flaske. Den er en specialudviklet 
mineralsaltopløsning, som muliggør effektiv overførsel af strømmen fra  
Alpha-Stim® M-enheden til elektroderne og endelig til patienten. 
Kontaktvæske påføres puderne til proben eller til øreelektroderne med klemme 
for at sikre, at strømmen kan ledes korrekt. Delnummer SS18-50 

 Puder til probeelektroder – Puder til probeelektroder (PEPS™) er tilbehør til 
Alpha-Stim® M-enheden. De er filtlignende puder fremstillet af polyester, som 
absorberer kontaktvæsken for at muliggøre overførsel af strømmen. Puder til 
probeelektroder holdes fast på Smart-proberne med et gummibånd, som er 
fastgjort til filtpuden. Puderne bliver mættet med kontaktvæske for at sikre, at 
strømmen ledes korrekt fra Alpha-Stim®-enheden igennem Smart-proberne og 
videre til patienten. Delnummer PEP 

 Puder til øreelektroder med klemme (EEPS™) er også tilbehør til Alpha-Stim® 
M-enheden. De er filtlignende puder fremstillet af polyester, som absorberer 
kontaktvæsken for at muliggøre overførsel af strømmen. Puderne har en 
klæbende bagside, så de kan sidde fast på øreklemmerne. Klæbemidlet 
kommer ikke i kontakt med patientens hud. Puderne bliver mættet med 
kontaktvæske for at sikre, at strømmen ledes korrekt fra Alpha-Stim®-enheden 
igennem øreklemmerne og videre til patienten. Delnummer EEP 

 AS-Trodes™ – Pakke med 4 selvklæbende sølvelektrodepuder, som anvendes 
sammen med lederkabler for at overføre den elektriske bølgeform fra  
Alpha-Stim® M-enheden til patienten. Der skal altid anvendes to AS-Trodes™ 
for at skabe et komplet elektrisk kredsløb. AS-Trodes™ består af RG-63B 
Hydrogel. Delnummer AT7 

 Brugervejledning – Beskriver hvilke komponenter, som leveres sammen med 
enheden, og hvordan den bruges. Indeholder en symboloversigt samt 
forholdsregler, advarsler og kontraindikationer. Brug af enheden er den samme 
for sundhedspersonale som ved brug af patienten selv. Delnummer 405EU 

 USB med vejledninger på flere sprog – Beskriver hvilke komponenter, som 
leveres sammen med enheden, og hvordan den bruges. Indeholder en 
symboloversigt samt forholdsregler, advarsler og kontraindikationer. Enhedens 
brug er den samme på arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hebraisk, 
italiensk, lettisk, litauisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, 
slovensk, spansk, svensk, tysk og ungarsk. Delnummer 604 
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 Snor – Snoren er et valgfrit tilbehør til Alpha-Stim® M-enheden. Den er en 
tekstilsnor til at bære Alpha-Stim® M-enheden om halsen, når den er i brug, 
hvis man ønsker det. Delnummer 404 

 Opbevaringsetui(er) – Alpha-Stim® M leveres i et hårdt etui. Et blødt etui kan 
købes separat som ekstraudstyr. Delnumre 406 og 407 

 2 AA-batterier – Alpha-Stim® M bruger litiumbatterier, som medfølger ved 
leveringen. De fungerer som energikilde og sættes i Alpha-Stim® M inden brug. 
Batterier kan udskiftes med almindelige litiumbatterier efter behov. Delnummer 
4400 

 

Alpha-Stim® M's funktioner inkluderer: 
1. Fuld digital betjening for præcision, ensartethed og pålidelighed.  
2. Valg af øreelektroder med klemme, Smart-prober eller AS-Trode™-

elektroder.  
3. Baggrundsbelysning når der trykkes på en vilkårlig knap. 
4. Kontinuerlig kredsløbskontrol, når elektroderne er i kontakt med huden.  
5. 3 frekvensmuligheder (100, 1,5 og 0,5 Hz). 0,5 Hz anbefales.  
6. 10 sekunders cyklus med Smart-prober begynder ved kontakt med huden. 
7. 10, 20, 40 eller 60 minutters nedtællingscyklus til automatisk slukning. 
8. Timer med fortløbende tid. 
9. Stort timerdisplay. 
10. 2 uafhængige kanalstyreenheder som leverer 0-600 mikroampere (µA)  

strøm. 
11. Frekvens, strøm og behandlingstid kan låses til forudindstillede værdier 

under hele behandlingssessionen. 
12. Lydløs indstilling for alle funktioner (undtagen Smart-probe).  
13. Kumulativ timer. 
14. Vælg mellem bælteklemme eller snor til at bære Alpha-Stim® M om halsen.  
15. Slukker automatisk efter 30 minutter, når enheden ikke er i brug.  
16. Kan modstå elektrostatiske udladninger på op til 15.000 volt. 
17. Deaktiverer sig selv automatisk og permanent, hvis der skulle opstå en fejl i 

enheden, som får strømmen til at overstige 1300 µA.  
18. Batteriindikator. 
19. Puder til probeelektroder (PEPS™) og til øreelektroder med klemme (EEPS™) 

kræver en kontaktvæske (inkluderet).   
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20. 5 års begrænset garanti. 
21. Beskyttelse af udstyret mod faste partikler >12,5 mm og mod vanddråber 

ved en hældning på maksimalt 15 grader.  
22. Bruger 2 AA 1,5 volt batterier (inkluderet i pakningen, men ikke sat i). 

 

 
 
Isætning af batterier 
 Skub dækslet på batterirummet bag på enheden i 

pilens retning.  
 Læg de medfølgende batterier i bunden af 

batterirummet jævnfør symbolerne (+/-).  
 Luk batterirummet igen og tryk dækslet ind mod 

enheden til det klikker på plads.  
 Brug kun 2 AA 1,5 volt litiumbatterier, når du skifter 

batterierne. 
 

Fare for kemiske forbrændinger! Lækkende 
batterisyre kan medføre kemiske 
forbrændinger. 
 

 Undgå at få batterisyre på huden, i øjnene og på 
slimhinderne. 

 Hvis batterisyre kommer i kontakt med nogle af disse dele, skal du straks 
skylle det berørte område med rigelige mængder rent vand og om 
nødvendigt søge lægehjælp. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. 
Hvis et batteri bliver slugt, søg straks lægehjælp. 

 Batterier må ikke adskilles, genoplades, kortsluttes eller bortskaffes i 
åben ild. Der er risiko for eksplosion.  

 Tag batterierne ud af enheden, hvis du ikke skal bruge den i  
længere tid. 

 Bortskaf ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet. Aflever dem i stedet 
som specialaffald eller på et batteriindsamlingssted hos en forhandler. 

  

INSTALLERING AF BATTERIER 
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Tak, fordi du anbefalede Alpha-Stim® M. Denne vejledning er skrevet til 
personen, som skal bruge Alpha-Stim® M, men dine input vil være uvurderlige 
for patienten. En måde at hjælpe på er at forklare din patient, nøjagtig hvor 
hans eller hendes problem befinder sig. Du kan også foreslå specifikke 
elektrodeplaceringer, hvor en bestemt smerte udspringer fra. Electromedical 
Products International, Inc. står til rådighed for at hjælpe dine patienter. Der 
kommer ofte ny forskning, som kan have direkte betydning for en patients 
specifikke lidelse. Du er velkommen til at skrive, ringe, sende en fax eller e-mail 
til EPI uanset årsag. Tjek også vores hjemmeside for ny information 
regelmæssigt. Vi sætter pris på din feedback i form af anmeldelser som brev 
eller e-mail.  
 

Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 

Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
Gratisnummer (fra USA) 1-800-367-7246 

Uden for USA +940-328-0788 
Fax 940-328-0888 

E-mail info@epii.com 
Web www.alpha-stim.com 

  

BEMÆRKNING TIL SUNDHEDSPERSONALE 
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1.  Tænd – Sluk  
 
2.  Frekvens.           

0,5 Hz er den stærkeste 
frekvensindstilling og 
en, som de fleste 
personer vil opnå de 
bedste resultater med 
for alle anvendelser 
(øreklemmer, Smart-
prober og AS-Trode™-
elektroder).  

 
3.  Timer. 

10 sekunders 
bølgeformscyklus med 
Smart-prober starter, 
når elektroderne berører huden. Nedtællingstimere: Vælg mellem 10, 20, 
40 eller 60 minutter.                

 Timer med fortløbende tid. 
 

4.  Lås. Tryk 2 gange inden for 5 sekunder for at låse eller oplåse 
indstillinger under behandlingen, hvis det ønskes.  

            
5.   eller  Strøm. Øger eller mindsker strømmen for hver kanal. Øger 

med 50 mikroampere (µA) per sekund, når den holdes nede. Falder med 
100 µA per sekund. Når enheden tændes, sættes strømmen som standard 
til 100 µA, undtagen med indstillingen  Smart-probe, som 
standard bruger strømindstillingen fra forrige brug. 

BETJENINGSKNAPPER 
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1. Lyssensor oplyser LCD-skærmen i 10 sekunder i et mørkt lokale, når der 
trykkes på en vilkårlig knap. 

 

2.  Test kredsløb-symbolet og en lydadvarsel indikerer, at enheden ikke 
behandler på en eller begge kanaler (nummeret på kanalen som ikke 
fungerer vises). Timeren stopper og slukker efter 30 minutter, hvis der 
ikke foretages andet. Strømmen skal være indstillet højere end 0 µA og 
de fugtede elektroder skal være i kontakt med huden, for at Alpha-Stim® 
M kan fungere. Der afgives et lydsignal, og timeren genoptages, når 
integritetstjekket af kredsløbet fastslår, at alting fungerer korrekt.  

 

3.  Batteri-indikator. Udskift batterierne, når der kun er 1 bjælke tilbage, 
hvor enheden afgiver en lydadvarsel om lav batteristyrke og gentager 
advarslen hvert 10. minut (medmindre lydløs funktion er slået til). 

LCD-DISPLAY 
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4.  Frekvens-indstillingsindikator. 0,5, 1,5 eller 100 Hz for begge 
kanaler. 

5.  Timer-indstillingsindikator. Vælg  10 sekunders cyklus 
med Smart-prober begynder ved kontakt med huden, 10, 20, 40 eller 60 
minutters nedtælling til automatisk slukning eller  timer med 
fortløbende tid.  

 
6. Tid resterende for alle indstillinger undtagen  Fortløbende som viser 

den tid, som er gået. 
 

7.  0-600 mikroampere (µA) strøm for 
Kanal 1. 

 

8. 0-600 mikroampere (µA) strøm for 
Kanal 2. 

 

9.  Lås er slået til, når indikatoren er tændt. 
 

10.  Lydløs-funktion for alle indstillinger undtagen Smart-probe. Tryk 
følgende tastesekvens for at slå den til eller fra: Lås-Timer-Lås. 

 
11. Σ Kumulativ timer registrerer det samlede antal timer og minutter, som 

Alpha-Stim® M har været i brug.  
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Tillykke med dit valg af Alpha-Stim® M-enheden til mikrostrøm-elektroterapi 
(MET) og kranial elstimulation (CES). Du har købt et medicinsk kvalitetsprodukt. 
Dermed har du allerede taget det første skridt hen imod et mere komfortabelt 
liv.  

Electromedical Products International, Inc. (EPI) er en førende udvikler af 
den bedste, moderne medicinske teknologi til forbedring af din livskvalitet. EPI 
og deres distributører er dedikerede til at hjælpe brugerne af vores produkter. 
Vi har tekniske eksperter til rådighed for at sikre, at du får de bedst mulige 
resultater af behandlingen. Telefonkonsultationer på engelsk kan planlægges 
med dig eller din læge mandag til fredag kl. 9.00 til 17.00, nordamerikansk 
central tid (Texas, USA). Du kan også kommunikere med os via brev, fax, e-mail, 
Facebook, Instagram eller Twitter.  Alle vores medicinske enheder sælges med 
en begrænset garanti på 5 år.  

Alpha-Stim® M er et medicinsk præcisionsudstyr, som anvendes til 
behandling af angst, søvnløshed, depression og smerter og lindring af akutte, 
kroniske og posttraumatiske smerter. Potentielle bivirkninger af lægemidler 
undgås. Efter behandling pålægges der normalt ingen fysiske begrænsninger, 
så du kan genoptage dine normale aktiviteter. Behandlingen er simpel og nem 
at gennemføre på egen hånd til enhver tid. Personer der bruger Alpha-Stim® 
M fortæller normalt om en behagelig, afslappet følelse af velvære. 

Strømmen tilføres med håndholdte Smart-prober eller selvklæbende  
AS-Trode™-elektroder til smertelindring eller med øreelektroder med klemme 
mod angst, søvnløshed, depression og smerter. Under en behandling kan du 
opleve en let snurrende følelse, hvor elektroderne er placeret. Hvis strømmen 
er for kraftig, kan du opleve svimmelhed og kvalme, hvilket kan afhjælpes ved 
at mindske strømmen. 

Når du forstår produktets grundlæggende funktioner og procedurer, vil du 
opleve, at Alpha-Stim® M er nem at bruge. Læs hele denne vejledning om-
hyggeligt, inden du bruger den. Sørg for at følge de generelle anvisninger, som 
er anført i vejledningen, og eventuelle specifikke anvisninger fra 
sundhedspersonalet.  

INTRODUKTION 
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Alpha-Stim® M er udviklet af neurobiolog Daniel L. Kirsch og ingeniør 
Raymond Chan. Dr. Kirsch har været en førende pioner inden for elektromedicin 
siden 1972. Han blev certificeret i smertelindring af Det Amerikanske Akademi 
for Smertelindring (American Academy of Pain Management) i 1990 og blev 
tildelt prisen Richard S. Weiner Pain Educator of the Year af AAPM i 2008. Han 
modtog et stipendiat ved Det Amerikanske Stress-Institut (American Institute 
of Stress) i 1997. Han er også medlem af InterPain, organisationen for 
smertelæger i Tyskland og Schweiz. Han er redaktør for den elektromedicinske 
del af tidsskriftet Practical Pain Management og chefredaktør for magasinerne 
Contentment og Combat Stress. Dr. Kirsch har arbejdet som klinisk direktør for 
smerte- og stressrelaterede sygdomme på Columbia-Presbyterian Medical 
Center i New York City og Sports Medicine Group i Santa Monica, Californien. 
Han er forfatter til bøger og artikler og forelæser ofte for læger og 
fysioterapeuter om smerte- og stresslindring. Han har også arbejdet som 
forsknings- og praksiskonsulent for Veterans Affairs Medical Centers og USA's 
hær og flåde. 
 

 
 
Resultater inden for elektromedicin er baseret på bølgeformens udseende, 
strømstyrken, elektrodernestrodernes placering og varighed af brug.  
Alpha-Stim® M er en mikrocomputer, som indeholder de seneste fremskridt 
inden for halvlederelektronik. Alle komponenter er af den højeste tilgængelige 
kvalitet for at sikre brugeren en pålidelig og problemfri ydelse. Designet sørger 
for elektrisk sikkerhed ved at bruge almindelige 1,5 volt AA-batterier.  

Alpha-Stim® M blev udviklet på baggrund af original forskning udført af 
Electromedical Products International, Inc. Den indeholder præcisionsteknolo-
gi, som genererer en modificeret, firkantet, bipolær bølgeform på 0,5, 1,5 eller 
100 Hz (impulser per sekund) ved 50 til 600 mikroampere (1 µA er en 
milliontedel af en ampere), i en 50 % arbejdscyklus.  

Alpha-Stim® M er lille, kompakt og let. Den er designet til at være alsidig. 
Den kan anvendes på sundhedsmedarbejderes kontor, klinik eller hospital, til 
bærbar og hurtig reaktion såsom akutte medicinske eller militære 

BESKRIVELSE 
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nødsituationer, samt til egenbehandling i hjemmet efter en behandlingsplan 
eller efter behov.  

Knapperne er fuldt digitale af hensyn til præcision, ensartethed og 
pålidelighed og er samtidig simple og nemme at betjene. En justerbar timer og 
en låsefunktion, som fastholder indstillingerne for behandlingstid, frekvens og 
strøm, sikrer, at den ordinerede bølgeform og dosis anvendes, selvom du bliver 
forstyrret eller falder i søvn. Strømstyrken kan nemt mindskes for at sikre 
komforten eller øges for at mindske behandlingstiden.  

Alpha-Stim® M kan kategoriseres i to generelle kategorier. Mikrostrøm 
elektroterapi eller MET, er en generel betegnelse, som anvendes til at beskrive 
en svag strøm, som anvendes til smertelindring i typisk 2 til 5 minutter via 
prober eller selvklæbende elektroder til længerevarende anvendelser. Den 
adskiller sig fra tidligere former for transkutan elektrisk nervestimulation (TENS), 
ved at MET anvender en langt lavere strømstyrke, men leverer strømmen i 
meget længere impulser. Hvor TENS-enheder skal bæres konstant, fordi de 
stort set ikke giver nogen vedvarende effekt, er effekten af MET langvarig og 
kumulativ. Den anden kategori, repræsenteret ved brug med øreelektroder 
med klemme til behandling via hjernen for angst, søvnløshed, depression 
og/eller smerter er kendt som kranial elstimulation eller CES. 

En vigtig funktion på Alpha-Stim® M er et elektronisk kredsløb, som 
opretholder en næsten konstant strøm til elektroderne, hvilket minimerer 
effekten af variationer i hudens modstand. Alpha-Stim® M foretager 
kontinuerligt selvdiagnose for at sikre, at alle dele af kredsløbet altid fungerer 
korrekt, og at elektroderne har god kontakt med huden. Ergonomiske og 
brugervenlige funktioner (såsom Smart-probe, låsning, timere med automatisk 
slukning og en alarm, som advarer dig, hvis en elektrode falder af) gør Alpha-
Stim® M pålidelig, nem, hurtig og sjov at bruge.  
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Anvendelse af elektromedicinsk strøm er ikke et nyt koncept. I oldtiden var den 
terapeutiske værdi af naturligt forekommende elektriske fænomener kendt, 
længe før William Gilbert definerede elektricitet i 1600. Både Aristotleles og 
Platon henviste til den "Sorte Torpedo" (elektrisk rokke) i 46 e.Kr. til lindring af 
en række medicinske lidelser fra hovedpine til gigt (hoved til fod). I 1800-tallet 
beskrev tandlæger smertenedsættelse ved brug af tidligt og ret uraffineret 
elektromedicinsk udstyr.  

I slutningen af 1800-tallet blev elektrisk udstyr bredt anvendt til 
smertelindring og blev påstået at kunne kurere en lang række sygdomme. De 
overdrevne påstande om tidlige elektriske teknologier, som blev fremmet af 
medicinallobbyens politiske indflydelse, medførte at denne behandlingsform 
mistede anseelse hos læger i den første del af 20. århundrede. Det medførte, at 
de medicinske fakulteter stoppede med at undervise i elektroterapi. Biofysik 
forsvandt stort set fra medicinsk praksis, hvilket efterlod kemien som den domi-
nerende videnskab og dermed med det primære ansvar for at kurere alle 
sygdomme. I dag, i det 21. århundrede, står det klart, at kemi som den eneste 
medicinske behandlingsform ikke har levet op til løfterne, hvorfor moderne 
medicin igen undersøger biofysikkens potentiale.  

Eksperimenter med lavintens, elektrisk stimulation af hjernen blev først 
beskrevet af læger Leduc og Rouxeau fra Frankrig i 1902. Oprindelig blev denne 
metode kaldt elektrosøvn, fordi man mente, at den kunne fremkalde søvn. 
Forskning i at bruge det, der nu kaldes kranial elstimulation (Cranial 
Electrotherapy Stimulation – CES) til behandling af angst, søvnløshed, 
depression og smerter begyndte i Sovjetunionen i 1950–'erne og kom først til 
USA i 1960'erne.  
I 1965 udgav læger Ronald Melzack fra Canada og Patrick Wall fra 
Storbritannien skrev et indlæg, som forklarer en ny, samlet teori om, hvordan 
smerter behandles af nervesystemet. Deres Gate Control-teori forklarede også, 
hvordan elektrisk stimulation kan påvirke smertebanernes fysiologi. I 1967 blev 
elektriske anordninger implanteret for at lindre alvorlige lændesmerter. 
Anordninger til elektrisk overfladestimulation blev anvendt til at teste 

ELEKTROMEDICINSK TERAPI 
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personens reaktion som en måde at screene kandidater til kirurgiske indgreb 
og fastslå den mest effektive elektrodeplacering til implantation. Man 
opdagede hurtigt, at elektromedicinsk behandling igennem huden 
(transkutant) også var virksom og kunne anvendes til smertelindring alene, og 
derved kirurgi kunne undgås. Siden da er disse anordninger, kendt som 
transkutane elektriske nervestimulatorer (TENS), blevet bredt anerkendt af 
sundhedsfaglige personer til at kontrollere mange former for smerter.  

Alt liv består grundlæggende af elektrokemi. Der er omfattende elektriske 
felter i spil i hele universet og i kroppen. Nervesystemet har man for eksempel 
længe vidst fungerede ved hjælp af både elektrokemiske og rent elektriske 
signaler. Faktisk holdes alle molekyler sammen af en elektrisk binding på 
atomart niveau. Grundlæggende videnskabelig forskning i bioelektriske 
kontrolsystemers natur i mennesker og dyr fik medicinske videnskabsfolk som 
Robert O. Becker fra USA1 og Björn Nordenström fra Sverige2 (som var formand 
for Nobelkomiteen) til at foreslå fuldstændig nye teorier om fysiologi baseret 
på vores nyeste forståelse for biofysik.  

Alpha-Stim®-teknologi integrerer disse teorier og er påvist at have højere 
virkningsgrad end de fleste andre behandlinger mod de sygdomme, den 
behandler. Den oprindelige Alpha-Stim® Model 2000 vejede næsten 20 kilo og 
kostede 5.850 USD, da den første gang blev lanceret i 1981. Alpha-Stim® M 
anvender den mest avancerede teknologi, som er tilgængelig i dag. Det er nu i 
de fleste tilfælde muligt at afhjælpe angst, søvnløshed, depression og smerter 
med langt svagere strøm, end man anvendte med tidligere teknologier, og at 
opleve langsigtet, kumulativ lindring med helt ned til nogle få minutters 
behandling hver anden dag. Når den anvendes korrekt, forventer vi, at din nye 
Alpha-Stim® M vil forbedre din livskvalitet.  

 
 
 
 

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

Medical Publications, 1983.  
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Rengør huden  
Rengør huden omkring behandlingsområdet, før elektroderne sættes på. Brug mild 
sæbe og vand, spritservietter eller antibakterielle servietter og lad huden tørre. 
Områder hvor fedt fra huden eller snavs har samlet sig, eller hvor der er brugt 
kosmetik eller hårspray, skal rengøres grundigt for at sikre en god ledeevne. Hold 
øje med hudens tilstand før og efter behandlingen. Hudirritation kan forekomme på 
lys hud. Hvis der bemærkes forbrændinger på huden efter behandlingen, skal du 
afbryde brugen og smøre med en passende hudcreme. Irritation kan minimeres med 
varierende elektrodeplaceringer. 

 

Evaluer dine smerter  
Evaluer dine smerter før, med jævne mellemrum under og efter hver behandling. 
Din sundhedsfaglige person kan give dig retningslinjer til at hjælpe dig med at 
foretage en hurtig, simpel evaluering. Den kan bestå af, at du skifter til en stilling, 
som gør dig mere opmærksom på dine smerter, derefter noterer du det oplevede 
smerteniveau på en skala fra 0 (ingen smerter) til 10 (værst tænkelige smerter) ved 
begyndelsen og afslutningen af hver behandling. Bevægelsen af den berørte 
kropsdel i hele sit bevægelsesområde og observation af den øgede 
bevægelsesfrihed samt de mindskede smerter efter behandlingen er gode 
indikatorer for fremskridt. Fordi Alpha-Stim® virker hurtigt for de fleste personer, er 
det praktisk at bruge disse referenceparametre til at fastslå virkningen over en enkelt 
behandlingssession. Et dagligt (eller endda ned til timebaseret) skema over 
ændringer af smerternes placeringer og niveauer på en skala fra 0 til 10 kan være til 
hjælp med at spore fremskridt og kan være nyttigt til at fastslå de bedste områder 
at behandle. For at hjælpe dig med at forstå systemet, følger der en beskrivelse af 
smerteniveauer (brug ulige tal til mellemværdier, f.eks. indikerer Niveau 1 en meget 
let smerte, som ikke påvirker aktiviteter):  
 

Smerteniveau    Beskrivelse  
  0 Ingen smerter. 

 2 Lette smerter; bemærker dem kun, når der fokuseres på dem. 
Anses for generende og irriterende, men påvirker kun i ringe 
grad daglige aktiviteter (activities of daily living – ADL). 

 4 Tolerable smerter; kan ignoreres i nogen grad. 
 6  Moderate smerter; påvirker ADL i væsentlig grad.  

 8 Svære smerter; kan ikke koncentrere sig eller udføre andet end 
simple opgaver. 

 10 Uudholdelige smerter; kan ikke udføre ADL.  
 

Det kan også være til hjælp at føre en dagbog over Alpha-Stim®- 
behandlingstidspunkter, varighed, frekvens (Hz) og strøm (µA) ved hver behandling 
samt hvilke elektrodeplaceringer, du bruger. 

BRUG AF ALPHA-STIM® M TIL SMERTEKONTROL 
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Fordi Alpha-Stim® M bruger så svag en strømstyrke, mærker mange mennesker 
slet ikke noget, selv ved det højeste strømniveau. Du skal ikke være bekymret, 
hvis du ikke kan mærke strømmen. Det er helt normalt og din opfattelse af 
strømmen påvirker ikke resultaterne. Alpha-Stim® M arbejder, medmindre  

 Test kredsløb-symbolet vises med tallet 1 eller 2 for den anvendte kanal, 
eller batteriindikatoren er nede på den sidste bjælke. Nogle mennesker opnår 
kun den maksimale lindring, når de bruger Alpha-Stim® M flere timer hver dag. 
Selvom det sjældent er nødvendigt, er det heller ikke skadeligt,  så du kan 
trygt bruge Alpha-Stim® M i bevidstheden om, at du har et sikkert og effektivt 
instrument, og LET NOTHING STOP YOU™. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BRUG TRYGT ALPHA-STIM® M 

Lynvejledning  
 

Læs følgende anvisninger omhyggeligt. Efter du har 
brugt Alpha-Stim® M første gang, trykker du bare på 
Tænd/sluk-knappen, sætter elektroderne eller 
øreklemmerne de(t) rigtige sted(er) og justerer 
strømmen til et komfortabelt niveau. Tids- og 
frekvensparametrene har som standard de seneste 
indstillinger, indtil de bliver ændret. Det er det hele! 
Juster strømmen op eller ned til et komfortabelt niveau 
når som helst under behandlingen, hvis det er 
nødvendigt.  
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1. Sæt dobbeltstikket på kablerne i stikket til Kanal 1 eller Kanal 2 og 

hanstikkene ind i de Smart-prober. Figur 1. 
 
2. Sæt puder til probeelektroder (PEPS™) på proberne ved at placere en 

ren probespids ind i PEP™ i PEP™-etuiet. Etuiet til EEP™ åbnes med en 
flap i bunden. Figur 2.  

 

 
 

  
3. Tænd ved at trykke på Tænd/sluk.  
 
4. Indstil Frekvens til 0,5 Hz eller den ønskede indstilling. Ved ledproblemer  

(f.eks. skuldre, albuer, håndled, fingre, hofter, knæ, ankler, tæer) anvendes 
100 Hz i 10-20 sekunder umiddelbart efterfulgt af 0,5 Hz. Prøv 1,5 Hz, hvis 
0,5 Hz ikke har nogen effekt.  

 
5. Indstil Timer til Probe-indstilling. 

 
6. Indstil Strøm på den anvendte kanal til 6 (600 µA). Skru ned med det 

samme, hvis det er ukomfortabelt. Ved brug på eller i nærheden af 
hovedet skal strømmen reduceres med det samme, hvis der opstår 
svimmelhed eller kvalme. Dette kan ske i begyndelsen af eller flere 
minutter inde i behandlingen. Reducering af strømmen vil medføre, at 
disse ubehagelige følelser aftager med det samme. 

MIKROSTRØM ELEKTROTERAPI (MET) TIL 

BEHANDLING AF SMERTER MED SMART-PROBER 

Figur 1 
Figur 2 
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7. Fugt PEPS™ grundigt med flere dråber kontaktvæske. Gentag efter 
behov under hele behandlingen. Figur 3.  

 
8. Noter smerteniveauet for alle behandlede 

områder samt eventuelle begrænsninger i 
leddenes bevægelsesfrihed før, under og 
ved afslutning af behandlingen. Det hjælper 
at føre en dagbog over smerteniveauer, hvor 
0 er ingen smerte, og 10 er det værste den 
behandlede smerte har været, sammen med 
tidspunkt på dagen, behandlingens 
varighed, frekvens og anvendte 
strømniveauer samt de mest effektive 
elektrodeplaceringer.  

 
9. Placer Smart-prober på ren, tør hud. 

Cyklussen starter med 2 bip ved kontakt 
med huden og slutter med et enkelt bip. 
Hold proberne fast mod huden i hele 
cyklussen på 10 sekunder, før du flytter dem til næste behandlingssted. 
Løft proben fra huden og sæt den på igen for at gentage behandlingen 
på samme sted. Se Behandlingsstrategier for Smart-probe for at få 
retningslinjer for probeplaceringer. Figur 4. 

 

 
Figur 4 

Figur 3 
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10. Placer altid Smart-prober for at lede strømmen mellem dem igennem 
området, som behandles. Der skal altid anvendes to Smart-prober 
sammen for at skabe et komplet elektrisk kredsløb. Figur 5.  

 

 
 

Figur 5 
 
11. Fortsæt behandlingen, indtil smerten er helt væk eller maksimal lindring 

er opnået. Der vil normalt være øget bevægelsesfrihed i behandlede 
områder. Nogle gange føles de behandlede dele af kroppen stive eller 
spændte, efter smerten er væk. Dette vil aftage med tiden.  

 
12. Sluk med Tænd/sluk-knappen.  

 
13. Kassér PEPS™.  

 
14. Afslut med kranial elstimulation (se vejledning på side 24). 

 
15. Gentag efter behov. Resultaterne bliver normalt bedre og varer længere 

med yderligere behandlinger. 
 

16. Opbevar Alpha-Stim® M utilgængeligt for børn.  
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1. Start med at behandle uden for behandlingsområdet (f.eks. hele benet ved 

knæsmerter) mindst 2 steder, hvor strømmen ledes mellem proberne 
igennem behandlingsområdet Figur 6.1.  

 
2. Fortsæt behandlingen tættere på, omkring og igennem det behandlede 

område i cirka 1 minut, hvor Smart-proberne sættes på med cirka 6 forskellige 
indgangsvinkler og proberne altid sættes på hver sin side af kroppen (f.eks. 
forside til bagside eller side til side). Figur 6.2. 

 
3. Foretag behandling af den samme kropsdel på modsatte side af kroppen på 

mindst 2 steder (såsom det andet knæ, håndled, anden side af ryggen osv.). 
Figur 6.3. 

 
4. Forbind de to sider ved placere den ene probe under behandlingsområdet og 

den anden samme sted på modsatte side af kroppen. Følg for eksempel "en 
linje" under og omkring hvert knæ, hvor proberne placeres med jævne 
mellemrum langs med linjen. Figur 6.4. Ved rygsmerter placeres prober 
mindst 3 steder på begge sider af kroppen på det område, som behandles, og 
en smule over og under. Det leder strømmen igennem nerverne og 
rygmarven. Figur 7.  

 
5. Gentag efter behov med varierende placering af Smart-proberne, men altid så 

strømmen ledes mellem proberne igennem det behandlede område.  
 
6. Fortsæt behandlingen, indtil smerten er helt væk eller maksimal lindring er 

opnået.  
 

 

BEHANDLINGSSTRATEGI A FOR SMART-PROBE 
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Figur 6.1 Figur 6.2 

Figur 6.3 Figur 6.4 
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Figur 7 
  

1 2

3 4
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1. For at behandle problemer i hals og arme (f.eks. fingre, hånd, håndled, 
albue, skuldre) forbindes de to sider ved at placere den ene Smart-probe 
på en fingerspids og den anden Smart-probe samme sted på den 
tilsvarende fingerspids på den anden hånd i 10-20 sekunder  
(dvs. tommelspids til tommelspids på den anden hånd, derefter 
pegefinger osv. for alle 5 fingre). Figur 8. Den samme strategi kan 
anvendes på tæerne til at behandle problemer i benene såsom tæer, 
fødder, ankler og knæ, men ikke hofter. Hoftesmerter kræver lokal 
probebehandling som beskrevet under strategi A.  

 
2. Gentag efter behov med varierende probeplaceringer, men altid så 

strømmen ledes igennem det behandlede område ved at placere Smart-
proberne på hver sin side af området i en retning væk fra rygsøjlen. 

 
3. Fortsæt behandlingen, indtil smerten er helt væk eller maksimal lindring 

er opnået. 
 

 
 

 
 
 

BEHANDLINGSSTRATEGI B FOR SMART-PROBE 

Figur 8 
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1. Sæt dobbeltstikket på kablerne i stikket til Kanal 1 og/eller Kanal 2 og 

hanstikket ind i AS-Trodes™. Figur 1. 
 

2. Tænd ved at trykke på Tænd/sluk.  
 

3. Slå biplyden fra, hvis du ønsker det, med tastesekvensen: Lås-Timer-Lås. Tryk 
den samme tastesekvens igen for at slå lydsignalerne til igen.  

   
4. Indstil Frekvens til 0,5 Hz eller den ønskede indstilling; 1,5 eller 100 Hz. 
 

5. Indstil Timer til 10, 20, 40 eller 60 minutter eller Fortløbende. Dette afhænger 
af det nødvendige tidsrum til at behandle dine smerter virksomt. Årsagen til 
og graden af smerterne, dit almene helbred og eventuel fysisk eller psykisk 
stress, som kan påvirke din tilstand, er nogle af de faktorer, som bestemmer 
behandlingens varighed. Standard behandlingstid er 20 minutter til 1 time alt 
efter AS-Trode™-placering. Yderligere behandlingstid er normalt ikke 
nødvendig. Alpha-Stim® M kan anvendes kontinuerligt hele dagen i flere 
måneder eller endda år ved alvorlige tilfælde, men denne form for brug er 
sjældent nødvendig. 

 

6. Indstil Strøm for Kanal(er) i brug til den ønskede indstilling. Brug 6 (600 µA) 
til maksimal smertelindring; skru ned med det samme, hvis det er 
ukomfortabelt. Brug 1 (100 µA), når du bruger AS-Trodes™ i mere end 1 time. 
Øg indstillingen efter behov for at opnå lindring, men reducer strømmen til 
det lavest mulige niveau med virkning (men ikke under 100 µA) ved brug over 
længere perioder. Dette har vist sig at give bedre resultater end at opretholde 
det maksimale strømniveau. 

 

7. Tryk på Lås-knappen to gange for at låse indstillinger, hvis du ønsker det. Tryk 
på Lås-knappen to gange igen for at oplåse og ændre indstillingerne hvis det 
er nødvendigt. 

 

8. Noter smerteniveauet for alle behandlede områder samt eventuel 
begrænsning i leddenes bevægelsesfrihed før, under og ved afslutning af 
behandlingen. Det hjælper at føre en dagbog over smerteniveauer, hvor 0 er 
ingen smerte, og 10 er det værste smerte smerteområdet har været, sammen 
med tidspunkt på dagen, behandlingens varighed, frekvens og anvendte 
strømniveauer samt de mest effektive AS-Trode™-placeringer.  

  

9. Pil de selvklæbende AS-Trodes™ af den beskyttende bagside. Gem bagsiden 
til opbevaring af AS-Trodes™ efter brug. Figur 9. Hvis klæbemidlet tørrer ud, 
og elektroderne ikke sidder godt fast, kan du fugte dem med nogle få dråber 
kontaktvæske og gnubbe let med fingeren på elektroden, for at fordele 
væsken i elektrodegelen. Vær forsigtig, da for meget kontaktvæske vil mætte 
AS-Trodes™ og mindske deres evne til at klæbe til huden.  

BEHANDLING AF SMERTER MED AS-TRODE™-
ELEKTRODER 
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Figur 9 
 

10. Placer AS-Trodes™ på ren, tør hud. Placer altid AS-Trodes™ for at lede 
strømmen mellem dem igennem området, som behandles. Der skal altid 
anvendes to AS-Trodes™ parvis for at skabe et komplet elektrisk kredsløb. 
Figur 10. 

 

11. Flyt rundt på AS-Trodes™ efter 
behov for at opnå de bedste 
resultater. 

 

12. Fortsæt behandlingen, indtil smerten 
er helt væk eller maksimal lindring er 
opnået. Der vil normalt være øget 
bevægelsesfrihed i behandlede 
områder. Nogle gange føles dele af 
kroppen stive eller spændte, når 
smerten er væk, men det aftager 
efter kort tid. 

 

13. Læg AS-Trodes™ tilbage i posen og 
luk den tæt. Kassér og udskift elektroderne, når klæbemidlet er knækket eller 
er slidt igennem til den ledende bagside. Brug kun EPI AS-Trode™-
sølvelektroder, som fås via din autoriserede Alpha-Stim®-distributør. Mange 
elektroder har en betydeligt lavere ledeevne og vil ikke gøre det muligt for 
strømmen fra Alpha-Stim® at trænge igennem hudens elektriske modstand.  

 

14. Afslut med kranial elstimulation (se vejledning på den følgende side). 
 

15. Gentag efter behov. Resultaterne bliver normalt bedre og varer længere med  
yderligere behandlinger. 

 

16. Opbevar Alpha-Stim® M utilgængeligt for børn.  

Figur 10 



 27

 
 
1. Rengør øreflipperne med mild sæbe og vand, spritservietter eller 

antibakterielle servietter og lad huden tørre. Områder hvor fedt fra huden 
eller snavs har samlet sig, eller hvor der er brugt kosmetik eller hårspray, skal 
rengøres grundigt for at sikre en god ledeevne. Hold øje med hudens tilstand 
før og efter behandlingen. Hudirritation kan forekomme på lys hud. Hvis der 
bemærkes forbrændinger på huden efter behandlingen, skal du afbryde 
brugen og smøre med en passende hudcreme. Varierende placeringer af 
øreklemmen på øreflippen kan mindske irritation. 

2. Sæt dobbeltstikket på øreklemmen-kablerne i stikket til Kanal 1 eller  
Kanal 2.  

3. Fjern og kassér gamle puder til øreelektroder med klemme (EEPS™), hvis 
de sidder på. Fjern gamle limrester, rengør og tør øreklemmerne og sæt 4 
nye EEPS™ på. Bemærk, at etuiet til EEP™ åbnes med en flap i bunden. 

4. Fugt 4 nye puder til øreelektroder med klemme (EEPS™) grundigt med 
flere dråber kontaktvæske, mens de sidder på øreelektroderne med 
klemme. 

5. Tænd ved at trykke på Tænd/sluk.  
6. Gør enheden Lydløs, hvis du ønsker det, med tastesekvensen: Lås-Timer-Lås. 

Tryk den samme tastesekvens igen for 
at slå lyden til igen.  

7. Indstil Frekvens til 0,5 Hz. 
8. Indstil Timer. 20 minutter er normalt 

nok tid, hvis strømmen er indstillet til 
mindst 250 µA. 40 minutter til 1 time 
anbefales, hvis strømmen er 200 µA 
eller derunder.  

9. Klem øreklemmerne sammen og sæt 
en på hver øreflip. Figur 11. 

 

KRANIAL ELSTIMULATION (CES) TIL BEHANDLING AF 

ANGST, SØVNLØSHED, DEPRESSION OG/ELLER 

SMERTER MED ØREELEKTRODER MED KLEMME 

Figur 11 
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10. Strøm er som på 1 (100 µA), når du tænder for Alpha-Stim® M. Øg Strøm 
langsomt (6 er den højeste indstilling), indtil du oplever en let svimmelhed (en 
følelse som en båd, som gynger), og sænk den derefter straks, indtil 
svimmelheden ophører. Sænk den også straks, hvis den normale bankefølelse, 
som føles på øreflipperne, er ubehagelig. Personer der tidligere har oplevet 
svimmelhed, for eksempel køresyge, behandles ved en umærkelig 
strømindstilling på 1 (100 µA) i en time eller derover for at forebygge 
vedvarende svimmelhed efter behandlingen. Det tolerable strømniveau bliver 
fastlagt ud fra den subjektive følelse af svimmelhed, som bør fortage sig så 
snart, når strømmen mindskes. Strømmen skal altid mindskes til lige under 
det niveau, som medfører svimmelhed. 

11. Tryk på Lås to gange for at låse indstillinger, hvis du ønsker det. Tryk på Lås 
to gange igen for at oplåse og ændre indstillingerne, hvis det er nødvendigt. 

12. Slap af under behandlingen, hvis det er muligt. Det er bedst at sidde stille 
eller ligge ned, selvom det også er muligt at læse, arbejde ved et skrivebord 
eller se fjernsyn under behandlingen. Forsøg ikke at køre eller betjene farligt 
værktøj eller maskiner under behandlingen.  

13. Apparatet slukker automatisk, når den timede cyklus er slut.  
14. Fuldfør altid en CES-session. Hvis den timede session slutter, og der stadig 

opleves en "tung" følelse, fortsættes behandlingen, indtil mindst 2 minutter 
efter tungheden aftager og der opstår en let følelse. Hvis man undlader at 
gøre dette, kan det med føre desorientering, som kan vare fra nogle timer op 
til dage. Nogle mennesker har størst gavn af flere timers behandling i en 
given behandlingssession.  

15. Fjern og kassér EEPS™. Rengør og tør øreklemmerne og sæt 4 nye EEPS™ på 
til næste behandling, hvis du ønsker det. Etuiet til EEP™ åbnes med en flap i 
bunden. 

16. Opbevar Alpha-Stim® M utilgængeligt for børn.  
17. CES kan anvendes så ofte som nødvendigt, men for de fleste mennesker er 

det bedst at behandle mellem en gang om dagen og to gange om ugen. 
Resultaterne bliver normalt bedre og varer længere med yderligere 
behandlinger.  
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Alpha-Stim® M har en væsentlig effekt, når den anvendes korrekt, hos 9 ud af 10 
brugere, men den virker ikke på alle. Hvis der ikke opnås tydelig smertelindring efter 
flere placeringer af Smart- proberne er forsøgt, kan man overveje at behandle det 
primære smerteområde ved en lavere strømindstilling på 1-2 (100 til 200 µA) med 
AS-Trode™-elektroder i 60 minutter eller derover. Om nødvendigt kan den 
anvendes hele dagen. 1,5 Hz kan give bedre resultater hos visse personer end 0,5 
Hz, men det er sjældent. Det kan også være nødvendigt at behandle alle 
smerteområder alle steder på kroppen for at opnå resultater. Hvis Alpha-Stim® M 
ikke fungerer godt for dig, skal du kontakte din læge, din lokale, autoriserede  
Alpha-Stim®-distributør eller EPI for at få teknisk support.  

Såvel smertekontrol som mindsket angst opleves normalt under en enkelt 
behandling, men kan opleves flere timer efter behandlingen.  

Søvnløshed forbedres normalt efter den første behandling, men det kan tage 
op til 3 uger. De fleste mennesker kan bruge den ved sengetid, og når de vågner i 
løbet af natten. Nogle oplever imidlertid, at de skal gennemføre deres 20-60 
minutters Alpha-Stim® CES-behandling 3 timer inden de går i seng, fordi 
behandlingen kan påvirke søvnen. Den kan også bruges om morgenen for at 
medvirke til at sove bedre om natten. 

Det tager typisk 3 uger eller derover med daglig behandling, før der opleves 
væsentlig forbedring ved depression, men det kan tage betydelig længere tid. Når 
tilstanden er under kontrol, er det normalt tilstrækkeligt at bruge Alpha-Stim® 2-3 
gange om ugen eller derunder for at opretholde gode resultater.  

Efter behandling pålægges der normalt ingen fysiske begrænsninger, så de 
fleste brugere kan genoptage deres normale aktiviteter med det samme. Visse 
brugere kan reagere på en måde, som påvirker deres evne til at udføre potentielt 
farlige opgaver såsom at føre et motorkøretøj eller tungt maskineri i op til flere timer 
efter behandlingen.  

Der findes i øjeblikket mere end 150 undersøgelser om brug af kraniel 
elstimulation i mennesker og mere end 30 undersøgelser på dyr. Der er ikke 
rapporteret nogen væsentlige, vedvarende bivirkninger. Lejlighedsvis hovedpine, 
ubehag eller hudirritation under elektroderne eller fortumlethed kan forekomme. 
Hvis der opleves en tung følelse, fortsættes behandlingen, indtil mindst 2 minutter 
efter den aftager til fordel for en let følelse. Dette er alle milde og selvbegrænsende 
reaktioner.  

DET KAN DU FORVENTE 
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EPI er ISO-certificerede 
Electromedical Products International, Inc. er en organisation certificeret af 
International Standards Organization (ISO). ISO er en international organisation, 
som samarbejder med cirka 140 lande og De Forenede Nationer om at 
opretholde standarder for alle teknologiske anvendelser til global industri. 
Kravene til medicinaludstyrsindustrien vedrører designkontroller, risikostyring, 
miljøkontroller, specialprocesser (f.eks. softwarevalidering), sporbarhed, 
opbevaring af data og lovbestemte aktiviteter som agtpågivenhed.  
 
Elektromagnetisk interferens 
Dette udstyr er blevet uafhængigt testet af eksterne bureauer, og det er 
bekræftet, at det overholder grænserne fra Comité International Spécial des 
Perturbations Radioélectriques (CISPR). Disse grænser er designet til at yde 
rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i et beboelses- eller klinikmiljø. Det 
er dog stadig muligt, at der kan opstå interferens i specifikke omgivelser. Hvis 
der forekommer interferens, skal du øge afstanden mellem denne enhed og det 
udstyr, som påvirker eller bliver påvirket. Rådfør dig med Electromedical 
Products International, Inc., hvis problemet fortsætter.  
 
CE-overensstemmelseserklæring for Europa 
Alpha-Stim® M er medicinsk udstyr i Klasse IIa, Type BF. Det er blevet 
uafhængigt testet af eksterne bureauer for at sikre, at det er i overensstemmelse 
med gældende standarder for sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet for 
medicinsk udstyr.  
 
Indikationer 
Alpha-Stim® M er et medicinsk præcisionsudstyr, som anvendes til kranial 
elstimulation til behandling af angst, søvnløshed, depression og smerter OG 
transkutan elektrisk nervestimulation til kontrol af akutte, kroniske og 
posttraumatiske smerter. Det er en virksom behandling af angst, søvnløshed, 
depression og smerter ved brug af øreelektroder med klemme, prober og  

OPLYSNINGER OM ORDINERING 
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AS-Trodes™. I mange tilfælde er det den eneste behandlingsmetode, som er 
nødvendig. Der er opnået effektive resultater med smertekontrol under og/eller 
efter stimulation af berørte kropsdele, tilstødende områder og områder lagt fra 
de smerteramte. Som med ethvert behandlingsindgreb reagerer ikke alle 
personer på Alpha-Stim® M. Virkningsgraden vil variere afhængigt af den 
behandlede problemtype, personens almene helbred og behandlingsmetoden. 
Det kan være nødvendigt med op til en måneds indledende forsøg for at se 
betydeligt reducerede symptomer. 
 
Advarsler 
- Alpha-Stim® M kan påvirke funktionen af implanterede pacemakere og 

implanterede defibrillatorer.  
- Undgå at stimulere direkte på øjnene eller at trykke proberne mod sinus 

caroticus (på halsen i nærheden af strubehovedet). Anvendelse af 
elektroderne i nærheden af brystkassen kan øge risikoen for atrieflimren. 

- Potential fare ved samtidig tilslutning til højfrekvent, kirurgisk medicinsk 
udstyr og stimulator kan medføre forbrændinger og risiko for skader på 
stimulatoren. 

- Brug i nærheden (f.eks. 1 m.) af kort- eller mikrobølgeudstyr til medicinsk 
behandling kan skabe ustabilitet i stimulatorens output. 

- Det er ikke tilladt at modificere din Alpha-Stim®-enhed eller tilbehøret; det 
kan medføre kvæstelser. 

- Små dele bør opbevares utilgængeligt for børn for at undgå inhalering eller 
indtagelse. 

- Placer ikke Alpha-Stim® i direkte kontakt med trevler, støv og lys  
(inklusive sollys). 

- Kun til udvortes brug. Tillad ikke børn at bruge eller håndtere denne enhed 
uden vejledning af en voksen. 

- Undgå at betjene potentielt farlige maskiner eller køretøjer under 
behandlingen og i visse tilfælde i op til flere timer efter behandling. 
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- Slut under ingen omstændigheder lederkablerne til stikkontakter eller 
strømskinner. Dette kan medføre alvorligt chok eller forbrændinger, uanset 
om lederkablerne er sluttet til stimulatoren eller ej. 

- Særlig meddelelse for USA: Ifølge føderal lovgivning (kun USA) må denne 
enhed kun sælges af eller på bestilling af en sundhedsfaglig person under 
licens. Uden for USA er den tilgængelig globalt uden recept, men 
konsultation med en kvalificeret sundhedsfaglig person anbefales ved 
vanskelige og ikke-responsive problemer eller ved brug sammen med 
medicin eller andre behandlingsformer.  

Kontraindikationer 
Påpasselighed tilrådes i tilfælde, hvor andre former for analgetika 
(smertelindring) ikke ville blive anvendt; eksempelvis for at bibeholde de 
fordelagtige aspekter ved smerter til diagnose eller i tilfælde, hvor personer 
muligvis overbelaster smertelindrede områder. Sikkerheden ved stimulation 
under graviditet er ikke fastslået. 
 

Bivirkninger 
Bivirkninger er normalvis milde og selvbegrænsende.  
- svimmelhed 
- hudirritation/elektrodeforbrændinger  
- hovedpiner   
 

Bivirkninger hos cirka 8.792 patienter fra i 144 kontrollerede undersøgelser, 
åbne kliniske forsøg og ukontrollerede forhold samt ved lægeundersøgelser og 
rimeligvis tilknyttet brug af CES er svimmelhed (6 tilfælde, 0,07 %), 
hudirritation/elektrodeforbrændinger (6 tilfælde, 0,07 %) og hovedpine 
(9 tilfælde, 0,10 %). Længerevarende CES-behandling ved højere strømstyrker 
end nødvendigt kan medføre svimmelhed eller kvalme, som kan vare i timer op 
til dage. Behandling umiddelbart inden man lægger sig til at sove kan medføre 
søvnbesvær. Paradoksale reaktioner såsom øget angst og søvnforstyrrelser kan 
forekomme, men er sjældne.        

Hvis Alpha-Stim® M ikke begynder at kontrollere din angst, søvnløshed, 
depression eller smerter inden for en måned, skal du rådføre dig med din 
sundhedsfaglige person, autoriserede Alpha-Stim®-distributør eller EPI. 
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Elektrisk  
Batterier 2 AA 1,5 volt (inkluderet). Udskift med engangsbatterier. 

Brug ikke genopladelige batterier. Bortskaf  
batterierne på sikker vis i overensstemmelse med de lokale  
bestemmelser.  

Timer 10 sekunder Smart-probe aktiveret ved hudkontakt, 10, 20, 
40, 60 minutter nedtællingstimere og timer med fortløbende 
tid. 

Strøm 0 til 600 mikroampere (µA), +/- 5 %, justerbar i trin a 50 µA. 
Når belastningen er 1 kΩ, er den maksimale udgangsstrøm 
630 µA (bølgeformens amplitude er 630 mV) og den 
minimale udgangsstrøm 570 µA (bølgeformens amplitude er 
570 mV). 

Frekvens  0,5, 1,5 eller 100 Hz (impulser per sekund) kombineret med 
en konstant på 0,4 Hz. Den gennemsnitlige 
impulsgentagelseshastighed er 0,8 Hz ved den almindeligst 
anvendte indstilling på 0,5 Hz. 

Impulsbredder Varierer mellem 0,25, 0,5, 0,75 og 1 sekund ved 0,5 Hz.  
Ladning per impuls Ved 600 µA og 0,5 Hz varierer ladningen per impuls mellem 

150, 300, 450 og 600 mikrocoulomb (µC). For hver 10 
sekunder er den samlede ladning 1,5 millicoulomb (mC) i  
hver retning. 

Bølgeform  Impedansintervallet, som bølgeformens parametre er gyldige 
indenfor, er fra 100 Ω til 10 kΩ. Bølgeformen er sammensat 
af bipolære, asymmetriske rektangulære bølger ved en 50 % 
arbejdscyklus, som gentages periodisk. Ved 0,5 Hz gentages 
den med intervaller på 10 sekunder. Bølgeformen er 
balanceret til at opnå 0 nettostrøm i begge retninger  
(se grafik). 

 
Enhedens mål   
Højde  11,0 cm  
Bredde  7,2 cm  
Dybde  2,1 cm uden bælteklemme  
Vægt  152 g med batterier 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
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Bølgeformens karakteristika 
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Udgangsbølgeformens parametre for Alpha-Stim® M 
(belastningsmodstand = 1000Ω) 

Alpha-Stim®-bølgeform
Punktparameter 0,5 Hz 1,5 Hz 100 Hz

1. Gennemsnitlig repetitionshastighed 
for impulser (impulser per sekund) 0,80 1,80 100 

2. Impulsbredde (sekunder) 0,25 0,083 0,005
 0,50 0,167
 0,75 0,25
 1 0,333
3. Ladning per impuls ved 600 µA (µC) 150 49,80 3 
 300 100,20
 450 150
 600 199,80
4. Periode (sekunder) 10 10 2,50
5. Samlet ladning i hver retning i en 

periode ved 600 µA (mC) 1,50 1,50 0,375 
6. Arbejdscyklus (%) 50 50 50
7. Nettostrøm i begge retninger 0 0 0

8. Udgangsstrøm 
0 til 600 µA 

justerbar 
i trin a 50 µA 

0 til 600 µA 
justerbar  

i trin a 50 µA

0 til 600 µA 
justerbar 

i trin a 50 µA
 

 
 

Opbevaring 
Slutbrugere kan tage batterierne ud ved opbevaring af Alpha-Stim® i længere 
perioder på mere end en måned. Brug etuiet til at opbevare og transportere  
Alpha-Stim® M. Alpha-Stim® M og dens tilbehør skal opbevares ved et 
temperaturinterval mellem -22 ⁰C og 55 ⁰C (-7 ⁰F og 131 ⁰F) og anvendes ved et 
temperaturinterval mellem 5 ⁰C og 40 ⁰C (41 ⁰F og 104 ⁰F) med en relativ 
luftfugtighed under 90 % og et atmosfærisk tryk mellem 912 og 1115 hPa.  
 

Rengøring 
Rengør Alpha-Stim® M-enheden ved forsigtigt at tørre overfladen af huset og 
skærmen med en fugtig klud, hvis den er snavset. Brug mild sæbe og vand om 
nødvendigt. Brug af andre rengøringsmidler kan beskadige huset og skærmen. 
Sprøjt aldrig rengøringsmidler direkte på etuiet og skærmen. Mellem 
behandlingerne kan puderne til probeelektroder (PEPS™) og øreelektroder med 
klemme (EEPS™) tages af, og 70 % isopropylalkohol kan anvendes på Smart-
proberne og øreelektroderne med klemme. Nye PEPS™ og EEPS™ skal sættes på 
Smart-proberne og øreelektroderne med klemme inden næste behandling. 

OPBEVARING OG RENGØRING 
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Problem Mulige løsninger
Der er ingen mærkbar 
strøm. Bemærk: Dette er 
normalt for visse 
personer, især med 
prober. 

Prøv at øge strømmen eller fugte elektroderne 
med mere kontaktvæske. 

Der er ingen resultater. 1. Varier elektrodernes placering.
2. Foretag behandling af alle andre områder med 

smerter. 
3. Prøv 1,5 Hz eller 100 Hz, hvis 0,5 Hz ikke har 

nogen effekt.  
4. Foretag behandling oftere eller i længere tid 

ved en lavere strømstyrke. 
5. Nogle mennesker kræver op til 3 uger eller 

mere med behandling for at opleve en effekt. 
6. Konsulter din sundhedsfaglige person, din 

autoriserede Alpha-Stim®-distributør eller EPI 
for at få rådgivning. 

Elektroderne sidder ikke 
godt fast. 

1. Fugt AS-Trode™-elektroderne med nogle få 
dråber kontaktvæske, udskift dem, hvis de 
stadig ikke sidder godt fast. 

2. Placer EEPS™ på en ren, tør overflade. 
Smart-prober leder ikke 
strømmen. 

1. Brug mere kontaktvæske.  
2. Prøv et andet lederkabel for at fastslå, om  

kablet er defekt. 

 -symbolet vises. 1. Kontroller, at elektroderne har god kontakt 
med huden.  

2. Kontroller, at stikforbindelserne sidder korrekt. 
3. Prøv at fugte PEPS™ eller EEPS™ med mere 

kontaktvæske. 
4. Skift batterierne, hvis de er ved at være flade.

 
 

FEJLFINDING 
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Alpha-Stim® M kan ikke serviceres af brugeren.  

For at få service til enheden skal du først kontakte din autoriserede Alpha-
Stim®-distributør eller Electromedical Products International, Inc. for at få 
rådgivning eller et godkendelsesnummer for returmateriale (Return Material 
Authorization – RMA). Send om nødvendigt hele enheden med alt tilbehør, 
pakket i den originale æske, hvis den er tilgængelig, til:  
 

I USA: 
Electromedical Products International, Inc. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067 

USA 

I Europa: 
Electromedical Products International, Inc. 

p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
NEDERLANDENE

I Asien 
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 

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

 
Send den med forsikring og forudbetalt fragt og vedlæg en kopi af din faktura 
og en note, som beskriver problemet. Glem ikke at inkludere din returadresse, 
inklusive land, og dit telefonnummer samt eventuelt fax og e-mail.  
 

 
 
Genvinding og bortskaffelse af enheden  
Denne enhed må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. 

Enhver forbruger er ifølge loven forpligtet til at bortskaffe elektrisk eller 
elektronisk udstyr, uanset om de indeholder farlige stoffer* eller ej, på et 
indsamlingssted i hjemmekommune eller ved forhandleren, så det kan 
bortskaffes på en miljøvenlig måde uden batterier.  
 
* Bly er det eneste farlige stof, som findes i batterierne. 

SERVICE 

NOTER OM BORTSKAFFELSE 
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Genvinding og bortskaffelse af batterier 
Slutbrugere kan tage batterierne ud, før de bortskaffer enheden.  
Bortskaf ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet. Aflever dem i 
stedet som specialaffald eller på et batteriindsamlingssted hos en 
forhandler. Slutbrugere kan kontakte deres kommune eller 
leverandør vedrørende bortskaffelse. Hvis du er nysgerrig omkring 

genvinding af batterier, er det bedste sted at starte at besøge websider om 
emnet i dit land. 
 

 
 
Electromedical Products International, Inc., ("EPI") mener, at Alpha-Stim® M 
(»produktet") generelt er virksom til at afhjælpe angst, søvnløshed, depression 
og smerter, men medicinsk behandling er ikke en nøjagtig videnskab, og de 
individuelle resultater vil variere. Som følge heraf giver EPI ingen garanti for 
deres produkters virkning for en given person.  

Electromedical Products International, Inc. garanterer for den oprindelige 
køber (og ingen anden), at hver ny Alpha-Stim® M er fri for konstruktionsfejl og 
materialefejl under normal brug i en periode på 5 år fra den oprindelige 
købsdato, undtagen tilbehør. Garantiregistreringen skal foretages for at gøre 
garantien gyldig.  Garantiregistrering kan foretages online ved at gå til 
www.alpha-stim.com/product-registration. 
Tilbehør såsom batterier, lederkabler og elektroder er ikke omfattet af garantien 
og sælges "i forhåndenværende stand", da de nemt kan blive beskadigede før 
og under brug.  

I garantiperioden er EPI's eneste forpligtelse at, efter EPI's skøn, udskifte 
eller reparere Alpha-Stim® M uden beregning. For at forfølge krav i henhold til 
denne garanti skal køberen først kontakte EPI via telefon, post, fax eller e-mail 
for at få oplyst et godkendelsesnummer for returmateriale (Return Material 
Authorization – RMA). Køber skal have en kopi af den originale faktura og have 
gennemført garantiregistreringsprocessen for at bevise, at produktet stadig er 
dækket af garantien. Den godkendte returnering kan derefter sendes til EPI 
sikkert emballeret med fragt og forsikring forudbetalt. EPI er ikke ansvarlige for 

5 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI 
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skader på grund af forkert indpakning eller forsendelse. Hvis EPI fastslår, at der 
foreligger en defekt, som er omfattet af garantien, bliver det reparerede eller 
udskiftede produkt sendt tilbage med fragt og forsikring forudbetalt, så snart 
det er praktisk muligt. Hvis EPI efter eget skøn fastslår, at produktet ikke 
indeholder konstruktions- eller materialefejl, returnerer EPI produktet og 
fakturerer returfragt og forsikringsomkostninger.  

Denne garanti bortfalder straks, hvis produktet er blevet udsat for misbrug, 
hændelige skader, transportskader, uagtsomhed, naturkatastrofer, skader som 
følge af manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, modifikationer 
eller adskillelse foretaget af andre end EPI.  

Electromedical Products International, Inc. er ikke ansvarlige for nogen 
direkte, indirekte, særlig, hændelig skade eller følgeskade, mistet indtjening 
eller medicinudgifter forårsaget af nogen defekt, svigt, funktionsfejl eller på 
anden måde på produktet, uanset på hvilken måde noget søgsmål indbringes 
mod EPI (såsom kontrakt, uagtsomhed eller andet). EPI's erstatningsansvar kan 
ikke i forbindelse med nogen søgsmål vedrørende produktet overstige 
produktets købspris. 
 

Yderligere oplysninger og instruktions-  
videoer findes på alpha-stim.com/how-to-use-M 



 

 

NOTER 



 

  



 

 

 

Electromedical Products International, Inc.  
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
Gratisnummer (fra USA): 1-800-367-7246   
Tlf.: (940) 328-0788 Fax: (940) 328-0888 
E-mail: info@epii.com 
Web: www.alpha-stim.com 
 
 
 
 
 

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

Autoriseret repræsentant: 
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332, 
38033 Grenoble Cedex 2 - Frankrig 
Tlf.: +33 (0)4 76 86 43 22 
Fax: +33 (0)4 76 17 19 82 
E-mail: info@medimark-europe.com 
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