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Alpha-Stim® M lietotāja 
rokasgrāmata 

 

Kombinētais kraniālais elektroterapeitiskais stimulators 
trauksmes, bezmiega, depresijas un sāpju ārstēšanai un 

mikrostrāvas elektroterapija akūtu, hronisku un 
pēctraumu sāpju ārstēšanai 

 
 

  

© Autortiesības: 2021 Electromedical Products International, Inc. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.  
Alpha-Stim® ir reģistrēta preču zīme. Ražots saskaņā ar ASV patentiem 8 612 008, 8 457 765, 
8 463 406 un ir pieteikti vispasaules patenti.  

 
IFU-LV-001 REV A 

 
Pilnvarotais pārstāvis Eiropas 
Kopienā. 

 

Nelietot, ja iepakojums ir atvērts 
vai bojāts. 

IP22  

Aizsardzība pret cietu 
svešķermeņu >12,5 mm 
iekļūšanu un pilošu ūdeni, 
sasverot 15 grādu leņķī.  

 

Elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumus nedrīkst izmest kopā 
ar nešķirotiem sadzīves 
atkritumiem, bet tie ir jāsavāc 
atsevišķi. 

 
Partijas numurs. 

Underwriters Laboratories Inc. 
medicīnisko elektroiekārtu 
klasifikācija attiecībā uz 
elektrošoku, ugunsgrēku, 
mehāniskiem un citiem 
noteiktiem apdraudējumiem tikai 
saskaņā ar UL-60601-1 un 
CAN/CSA C22.2 Nr. 601.1. 

Ierīces unikālais identifikators. 

 
Ierīces unikālais 
identifikators. 

 
BF tipa aprīkojums. Darbināms 
ar iekšējām baterijām. 

 

Skatiet lietošanas instrukcijas. 
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi 
izlasiet rokasgrāmatu. 

 

Tekstā pausts ar drošību 
saistīts brīdinājums vai 
piesardzības pasākumi. Lai 
garantētu drošību, rūpīgi izlasiet 
šo tekstu un lietojiet aprīkojumu 
norādītajā veidā. 

 
Atsauces numurs. 

 Sērijas numurs. 

 

UZMANĪBU! Saskaņā ar Federālo 
likumu (tikai ASV) šo ierīci drīkst 
pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta 
pasūtījuma. 

 

CE marķējums apliecina, ka 
ražojums atbilst patērētāju 
drošības, veselības vai vides 
aizsardzības prasībām. 

 
Izgatavošanas datums. 

 
Ražotājs. 
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Alpha-Stim® M ierīces iepakojuma saturs 
- 1 ausu elektrodu komplekts 
- 1 50 ml pudele ar vadītspējīgu šķīdumu 
- 1 tukša pudele lietošanai ar vadītspējīgu šķīdumu 
- 2 novadījuma vadu komplekti 
- 100 taustu elektrodu starplikas (PEP™) 
- 4 sudraba AS-Trode vienas personas vairākkārt lietojami pašlīpoši 

elektrodi 
- 2 viedtausti 
- 256 ausu elektrodu starplikas (EEP™) 
- Lietotāja rokasgrāmata 
- USB daudzvalodu rokasgrāmatas 
- Kaklā karamā siksniņa 
- Uzglabāšanas futrālis 
- 2 AA 1,5 voltu litija baterijas  

  

Alpha-Stim® M komplekts ir pilnīgi nokomplektēts un gatavs 
lietošanai. Tajā ir iekļauti tālāk uzskaitītie vienumi. 
 Alpha-Stim® M ierīce — Alpha-Stim® M ierīce ir ar baterijām darbināma 

elektroierīce, kas rada zema līmeņa elektrisko strāvu trauksmes, bezmiega, 
depresijas un sāpju ārstēšanai. Ierīces piederumi ir savienojami ar  
Alpha-Stim® M, lai sekmētu ārstēšanu. Daļa Nr. 400 

 Ausu elektrodi — ausu elektrodi ir Alpha-Stim® M ierīces piederumi. Ausu 
elektrodi pievada pacientam strāvu pa ausu ļipiņām no ierīces  
Alpha-Stim® M. Daļa Nr. 401 

 Viedtausti — viedtausti ir elektrodi, kas pievada strāvu no ierīces  
Alpha-Stim® M pacientam. Viedtausti tiek pielietoti pāros sāpju zonām, lai 
caur tiem novadītu strāvu no ierīces Alpha-Stim® M uz skarto zonu. 
Elektrodu starplikas tiek piestiprinātas viedtaustiem, un pirms lietošanas 
tām tiek uzklāts vadītspējīgs šķīdums. Daļa Nr. 402 

 Novadījuma vadi — novadījuma vadi tiek pievienoti viedtaustiem vai  
AS-Trode™ elektrodiem un pēc tam pievienoti Alpha-Stim® ierīcei, lai 
sekmētu elektrisko savienojamību. Tiem ir divi atšķirīgi gali. Savienojuma 
gals jāievieto kontaktligzdā vienā vai otrā Alpha-Stim® M pusē. Tapas 
spraudnis jāievieto viedtaustos vai AS-Trode™ elektrodos. Daļa Nr. 403 

LĪDZEKĻI 
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 Vadītspējīgs šķīdums — vadītspējīgais šķīdums ir ierīces Alpha-Stim® M 
piederums. Tas tiek piegādāts kā šķidrums atsevišķā pudelē. Tas ir 
patentēts minerālsāls šķīdums, kas sekmē efektīvu Alpha-Stim® M strāvas 
pārvadi no ierīces uz elektrodiem un visbeidzot uz pacientu. Vadītspējīgais 
šķīdums tiek uzklāts uz tausta vai ausu elektrodu starplikām, lai 
nodrošinātu pareizu strāvas padevi. Daļa Nr. SS18-50 

 Taustu elektrodu starplikas — taustu elektrodu starplikas (PEP™) ir ierīces 
Alpha-Stim® M piederumi. Tās ir no poliestera izgatavotas filcveida 
starplikas, kurās tiek absorbēts vadītspējīgais šķīdums, lai sekmētu strāvas 
pārnesi. Taustu elektrodu starplikas uz viedtaustiem notur gumijas lente, 
kas piestiprināta filca starplikai. Starplikas ir piesūcinātas ar vadītspējīgu 
šķīdumu, lai nodrošinātu pareizu strāvas plūsmu no ierīces Alpha-Stim® pa 
viedtaustiem līdz pacientam. Daļa Nr. PEP 

 Ausu elektrodu starplikas (EEP™) arī ir ierīces Alpha-Stim® M piederumi. 
Tās ir no poliestera izgatavotas filcveida starplikas, kurās tiek absorbēts 
vadītspējīgais šķīdums, lai sekmētu strāvas pārnesi. Starplikām ir līpoša 
pamatne, kas ļauj tām pielipt pie ausu klipšiem. Līmviela nesaskaras ar 
pacienta ādu. Starplikas ir piesūcinātas ar vadītspējīgu šķīdumu, lai 
nodrošinātu strāvas pareizu plūsmu no ierīces Alpha-Stim® pa ausu 
klipšiem līdz pacientam. Daļa Nr. EEP 

 AS-Trodes™ — 4 pašlīpošu sudraba elektrodu starpliku komplekts, ko 
izmanto kopā ar novadījuma vadiem, lai pārsūtītu elektrisko viļņa formu no 
ierīces Alpha-Stim® M līdz pacientam. Lai pabeigtu elektrisko shēmu, 
vienmēr jāizmanto divi AS-Trode™ elektrodi. AS-Trode™ elektrodi ir veidoti 
no RG-63B hidrogēla. Daļa Nr. AT7 

 Īpašnieka rokasgrāmata — tajā aprakstīts, kādi vienumi ir iekļauti ierīces 
komplektācijā un kā ierīci lietot. Tajā ir ietverta simbolu tabula līdz ar 
piesardzības pasākumiem, brīdinājumiem un kontrindikācijām. Ierīces 
lietošana veselības aprūpes sniedzējam ir tāda pati kā lietošana pašam 
pacientam. Daļa Nr. 405EU 

 USB daudzvalodu lietotāja rokasgrāmata — tajā aprakstīts, kādi vienumi ir 
iekļauti ierīces komplektācijā un kā ierīci lietot. Tajā ir ietverta simbolu 
tabula līdz ar piesardzības pasākumiem, brīdinājumiem un 
kontrindikācijām. Ierīces lietojuma apraksts ir tāds pats angļu, arābu, dāņu, 
franču, grieķu, holandiešu, itāļu, ivrita, krievu, latviešu, lietuviešu, norvēģu, 
poļu, portugāļu, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodās. 
Daļa Nr. 604 
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 Kaklā karamā siksniņa — siksniņa ir izvēles piederums Alpha-Stim® M 
ierīcei. Tā ir auduma siksniņa, kas paredzēta Alpha-Stim® M ierīces 
pakarināšanai ap kaklu lietošanas laikā, ja tas nepieciešams. Daļa Nr. 404 

 Uzglabāšanas futrālis(-ļi) — ierīces Alpha-Stim® M komplektācijā ir iekļauts 
stingra materiāla futrālis. Pēc izvēles atsevišķi var iegādāties arī mīksta 
materiāla. futrāli. Daļas Nr. 406 un 407 

 2 AA baterijas — Alpha-Stim® M ierīce tiek darbināta ar litija baterijām, kas 
ir iekļautas sākotnējā pasūtījuma komplektācijā. Tās nodrošina enerģijas 
avotu un pirms lietošanas ir jāievieto Alpha-Stim® M ierīcē. Baterijas pēc 
nepieciešamības var nomainīt ar vispārēja lietojuma litija baterijām. Daļa 
Nr. 4400 

 

Alpha-Stim® M līdzekļu uzskaitījums 
1. Pilnīga digitālā vadība precizitātes, konsekvences un uzticamības 

nodrošināšanai.  
2. Ausu elektrodu, viedtaustu vai AS-Trode™ elektrodu izvēle.  
3. Izgaismojums, nospiežot jebkuru pogu. 
4. Nepārtraukta strāvas slēguma pārbaude, elektrodiem esot saskarē ar 

ādu.  
5. 3 frekvenču izvēle (100, 1,5 un 0,5 Hz). Ieteicamā frekvence: 0,5 Hz.  
6. 10 sekunžu viedtaustu cikls sākas, saskaroties ar ādu. 
7. 10, 20, 40 vai 60 minūšu laika atskaites cikli līdz automātiskai izslēgšanai. 
8. Nepārtraukts patērētā laika taimeris. 
9. Liels taimera displejs. 
10. 2 neatkarīgu kanālu kontrole, kas nodrošina 0–600 mikroampēru (µA) 

strāvu. 
11. Frekvences, strāvas un terapijas laika fiksēšanas iespēja uz 

priekšiestatījuma vērtībām visas procedūras laikā. 
12. Skaņas izslēgšanas opcija visiem līdzekļiem (izņemot viedtaustu).  
13. Kumulatīvais taimeris. 
14. Jostas skavas vai siksniņas Alpha-Stim® M nēsāšanai ap kaklu izvēle.  
15. Automātiska izslēgšanās 30 minūšu laikā, ja ierīce netiek izmantota.  
16. Spēja izturēt elektrostatisko izlādi līdz 15 000 voltiem. 
17. Automātiska un neatgriezeniska ierīces atspējošana, ja ierīcē rodas 

kļūme, kuras dēļ strāva pārsniedz 1300 µA.  
18. Bateriju jaudas indikators. 
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19. Taustu elektrodu starplikām (PEP™) un ausu elektrodu starplikām (EEP™) 
ir nepieciešams vadītspējīgs šķīdums (iekļauts komplektācijā).   

20. 5 gadu ierobežotā garantija. 
21. Aizsardzība pret cietu svešķermeņu >12,5 mm iekļūšanu un pilošu ūdeni, 

sasverot 15º leņķī.  
22. Darbināšanai nepieciešamas 2 AA 1,5 voltu baterijas (iekļautas 

komplektācijā, bet nav ievietotas). 
 

 
 

Bateriju ievietošana 
 Bīdiet ierīces aizmugurē esošā bateriju 

nodalījuma vāciņu bultiņas virzienā.  
 Ievietojiet komplektācijā iekļautās baterijas 

bateriju nodalījumā atbilstoši simboliem (+/-).  
 Aizveriet bateriju nodalījumu un bīdiet vāciņu 

ierīces virzienā, līdz tas nofiksējas vietā.  
 Nomainot baterijas, izmantojiet tikai 2 AA  

1,5 voltu litija baterijas. 
 

Ķīmisku apdegumu risks! Bateriju skābes 
noplūde var izraisīt ķīmiskus apdegumus. 
 

 Izvairieties no bateriju skābes saskares ar ādu, 
acīm un gļotādu. 

 Ja bateriju skābe nonāk saskarē ar kādu no 
minētajām daļām, nekavējoties noskalojiet skarto 
vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens un, ja nepieciešams, meklējiet 
medicīnisko palīdzību. Uzglabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja 
baterija ir norīta, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. 

 Neizjauciet, atkārtoti neuzlādējiet baterijas, nepieļaujiet to īsslēgumu un  
nemetiet tās ugunī. Pastāv eksplozijas risks.  

 Izņemiet baterijas no ierīces, ja neizmantojat to ilgāku laiku. 
 Neizmetiet izlietotās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem, bet likvidējiet 

tās kā speciālos atkritumus vai nododiet specializētā bateriju savākšanas 
punktā. 

BATERIJU UZSTĀDĪŠANA 
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Paldies, ka iesakāt ierīci Alpha-Stim® M! Šī rokasgrāmata ir paredzēta personai, 
kas izmantos ierīci Alpha-Stim® M, taču jūsu ieguldījums pacientam būs ļoti 
nozīmīgs. Viens no veidiem, kā palīdzēt pacientam, ir izskaidrot viņa problēmas 
atrašanās vietu. Varat arī ieteikt konkrētas sāpju iespējamās izcelsmes vietas 
elektrodu novietošanai. Uzņēmums Electromedical Products International, Inc. 
labprāt sniegs atbalstu jūsu pacientu aprūpē. Bieži vien ir pieejami jauni 
pētījumi, kas var tieši attiekties uz pacienta specifiskajiem traucējumiem. 
Aicinām droši rakstīt, zvanīt, sūtīt faksa vai e-pasta ziņojumus uzņēmumam EPI 
dažādu iemeslu dēļ. Tāpat arī aicinām regulāri skatīt tīmekļa vietni jaunas 
informācijas iegūšanai. Mēs atzinīgi novērtējam jūsu ieguldījumu atsauksmju vai 
e-pasta ziņojumu veidā.  
 

Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 

Mineral Wells, TX 76067-9034 ASV 
Bezmaksas 1-800-367-7246 
Ārpus ASV +940-328-0788 

Fakss 940-328-0888 
E-pasts info@epii.com 

Tīmekļa vietne www.alpha-stim.com 
  

PIEZĪME ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM 
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1.  Ieslēgšana — 
izslēgšana  

 
2.  Frekvence.          

0,5 Hz ir visspēcīgākais 
frekvences iestatījums, 
un ar to lielākā daļa 
lietotāju sasniegs 
vislabākos rezultātus ar 
visiem lietojumiem 
(ausu klipši, viedtausti 
un AS-Trode™ 
elektrodi).  

 
3.  Taimeris. Smart 

Probe 10 sekunžu viļņa 
formas cikls tiek iesākts, 
kad elektrodi saskaras ar ādu. Laika atskaites taimeri: izvēlieties  
10, 20, 40 vai 60 minūtes.      

 Nepārtraukts patērētā laika taimeris. 
 

4.  Bloķēšana. Nospiediet 2 reizes 5 sekunžu laikā, lai bloķētu vai 
atbloķētu iestatījumus procedūras laikā, ja tas nepieciešams.  

            
5.   vai   Strāva. Katra kanāla strāvas palielināšanai vai 

samazināšanai. Turot nospiestu, strāva tiek palielināta ar ātrumu 
50 mikroampēri (µA) sekundē. Tiek samazināta ar ātrumu 100 µA 
sekundē. Ieslēdzot ierīci, strāvas noklusējuma iestatījums ir 100 µA, 
izņemot  viedtaustus, kura strāvas noklusējuma iestatījums 
paliek no iepriekšējās lietošanas reizes. 

VADĪBAS POGAS 
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1. Gaismas sensors tumšā telpā izgaismo LCD ekrānu uz 10 sekundēm, 
nospiežot jebkuru pogu. 

 

2.  Shēmas pārbaudes simbols un skaņas signāls norāda, ka viens vai 
abi ierīce kanāli nedarbojas (tiks parādīts darbībā neesošā kanāla numurs). 
Taimeris apstāsies un izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja netiks veiktas citas 
darbības. Lai ierīce Alpha-Stim® M darbotos, strāva jāiestata virs 0 µA un 
samitrinātiem elektrodiem jābūt saskarē ar ādu. Tiklīdz integritātes 
pārbaudes shēma konstatē, ka viss darbojas pareizi, atskan skaņas signāls 
un taimera darbība tiek atsākta.  

 

3.  Bateriju uzlādes indikators. Nomainiet bateriju, kad tajā atlicis tikai 
1 bārs; ierīce tad atskaņo brīdinājumu par zemu baterijas uzlādes līmeni 
un atkārto brīdinājumu ik pēc 10 minūtēm (ja vien nav aktivizēta skaņas 
izslēgšanas funkcija). 

4.  Frekvences iestatījuma indikators. 0,5, 1,5 vai 100 Hz abiem 
kanāliem. 

LCD DISPLEJS 
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5.  Taimera iestatījuma indikators. Atlasiet  Smart Probe, 
viedtaustu 10 sekunžu cikls tiek sākts saskarē ar ādu, 10, 20, 40 vai 
60 minūšu laika atskaite līdz automātiskai izslēgšanai vai  nepārtrauktas 
laika skaitīšana uz priekšu taimeris.  

 
6. Atlikušais laiks visiem iestatījumiem, izņemot  nepārtraukto, kas rāda 

patērēto laiku. 
 

7.  0–600 mikroampēru (µA) strāva 
1. kanālam. 

 

8. 0–600 mikroampēru (µA) strāva 
2. kanālam. 

 

9.  Bloķēšana ir ieslēgta, kad displejs ir izgaismots. 
 

10.  Skaņas izslēgšanas funkcija visiem iestatījumiem, izņemot 
viedtaustu. Lai to ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet taustiņus šādā secībā: 
bloķēšana–taimeris–bloķēšana. 

 
11. Σ Kumulatīvais taimeris reģistrē ierīces Alpha-Stim® M izmantošanas 

kopējo stundu un minūšu skaitu.  
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Apsveicam ar Alpha-Stim® M mikrostrāvas elektroterapijas (MET) un kraniālās 
elektroterapeitiskās stimulācijas  (CES) ierīces izvēli! Jūs esat iegādājies(-usies) 
kvalitatīvu medicīnas ierīci, un tādējādi jau esat spēris(-usi) pirmo soli 
komfortablākas dzīves virzienā.  

Electromedical Products International, Inc. (EPI) ir vadošais modernu augstas 
klases medicīnas tehnoloģiju novators jūsu dzīves kvalitātes uzlabošanai. EPI un tā 
izplatītāji ir apņēmības pilni palīdzēt mūsu izstrādājumu lietotājiem. Mūsu tehniskie 
eksperti ir pieejami, lai nodrošinātu, ka gūstat vislabākos ārstēšanas rezultātus. 
Konsultācijas pa tālruni angļu valodā ar jums vai jūsu ārstu var tikt ieplānotas laikā 
no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc Centrālās laika joslas 
(Teksasa, ASV). Jūs varat arī sazināties ar mums pa pastu, faksu, e-pastu, izmantojot 
platformas Facebook, Instagram vai Twitter.  Uzņēmums nodrošina visām mūsu 
medicīnas ierīcēm 5 gadu ierobežotu garantiju.  

Alpha-Stim® M ir precīzijas medicīniskā ierīce, ko izmanto trauksmes, 
bezmiega, depresijas, sāpju ārstēšanai un akūtu, hronisku un pēctraumu sāpju 
pārvaldībai. Tās lietojums ļauj izvairīties no iespējamām zāļu blakusparādībām. Pēc 
terapijas parasti nav nekādu fizisku ierobežojumu, tādēļ varat atsākt ikdienas 
aktivitātes. Ārstēšana ir vienkārša un patstāvīgi ērti veicama jebkurā laikā. Personas, 
kas izmanto ierīci Alpha-Stim® M, parasti piedzīvo patīkamu, atslābinošu labsajūtu. 

Strāva tiek pievadīta ar portatīviem viedtaustiem vai pašlīpošiem AS-Trode™ 
elektrodiem sāpju kontrolei vai ar ausu elektrodiem trauksmes, bezmiega, depresijas 
un sāpju novēršanai. Ārstēšanas laikā elektrodu saskares vietās var rasties viegla 
tirpoņa. Pārāk stipra strāva var izraisīt reiboni un sliktu dūšu, ko var novērst, 
samazinot strāvas stiprumu. 

Izprotot izstrādājuma pamatfunkcijas un procedūras, jūs pārliecināsieties, ka 
ierīce Alpha-Stim® M ir viegli lietojama. Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet visu 
šajā rokasgrāmatā pieejamo informāciju. Noteikti ievērojiet šeit sniegtos vispārīgos 
norādījumus un visus ārstniecības personas sniegtos konkrētos norādījumus.  

Ierīci Alpha-Stim® M izstrādātāji ir neirobiologs Dr. Daniels L. Kiršs (Dr. Daniel L. 
Kirsch) un inženieris Reimonds Čans (Raymond Chan). Dr. Kiršs ir bijis viens no 
vadošajiem pionieriem elektromedicīnas jomā kopš 1972. gada. 1990. gadā viņam 
tika piešķirta Amerikas Sāpju pārvaldības akadēmijas (American Academy of Pain 
Management — AAPM) valdes sertifikācija sāpju pārvaldībā, un 2008. gadā AAPM 
viņam piešķīra Ričarda S. Veinera Gada sāpju pārvaldības pedagoga balvu. 
1997. gadā viņš kļuva par Amerikas Stresa institūta (American Institute of Stress) 

IEVADS 
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biedru. Tāpat arī viņš ir InterPain, Vācijas un Šveices algologu organizācijas, biedrs. 
Viņš ir žurnāla Practical Pain Management elektomedicīnas nodaļas redaktors un 
izdevumu Contentment un Combat Stress galvenais redaktors. Dr. Kiršs ir ieņēmis 
Sāpju un stresa izraisītu traucējumu centra klīniskā direktora amatu Kolumbijas-
Prezbiterāņu medicīnas centrā Ņujorkā un Sporta medicīnas grupā Santamonikā, 
Kalifornijā. Viņš ir grāmatu un rakstu autors un bieži lasa lekcijas ārstiem un 
psihologiem visā pasaulē par sāpju un stresa pārvaldību. Viņš arī ir bijis ekspertu 
pētījumu un prakses konsultants Veterānu lietu medicīnas centros un Amerikas 
Savienoto Valstu armijā un Jūras spēkos. 
 

 
 
Elektromedicīnā rezultāti ir atkarīgi no viļņa formas, strāvas apjoma, elektrodu 
atrašanās vietas un pielietojuma laika. Ierīce Alpha-Stim® M ir mikrodators, kurā 
ietverti jaunākie sasniegumi cietvielu elektronikā. Visi komponenti ir visaugstākās 
kvalitātes, lai nodrošinātu uzticamu un netraucētu ierīces darbību. Ierīces 
konstrukcija garantē elektrodrošību, tajā izmantojot brīvi pieejamas 1,5 voltu 
AA baterijas.  

Ierīce Alpha-Stim® M ir izstrādāta, balstoties uz uzņēmuma Electromedical 
Products International, Inc. oriģināliem pētījumiem. Tā ir precīzijas tehnoloģija, kas 
50 % darba ciklā ģenerē modificētu kvadrātveida bipolāru 0,5, 1,5 vai 100 Hz 
(impulsi sekundē) viļņa formu pie 50 līdz 600 mikroampēru strāvas (1 µA ir ampēra 
miljonā daļa).  

Alpha-Stim® M ierīce ir maza, kompakta un viegla. Tā ir paredzēta 
daudzpusīgam lietojumam. To var izmantot ārstniecības personas kabinetā, klīnikā 
vai slimnīcā, portatīvām un ātras reaģēšanas vajadzībām, piemēram, neatliekamai 
medicīniskai vai militārai lietošanai, kā arī patstāvīgi veiktai ārstēšanai mājās pēc 
grafika vai pēc vajadzības.  

Vadības ierīces ir pilnībā digitālas, lai nodrošinātu precizitāti, konsekvenci un 
uzticamību, un vienlaikus tās ir vienkāršas un ērti lietojamas. Regulējams taimeris un 
bloķēšanas opcija, kas fiksē procedūras laiku, frekvenci un strāvu, nodrošina 
izrakstītās terapijas viļņa formas un devas lietojumu pat tad, ja jūsu uzmanība tiek 
novērsta vai jūs aizmiegat. Strāvas stiprumu var viegli samazināt, lai nodrošinātu 
komfortu, vai palielināt, lai samazinātu procedūras laiku.  

Ierīces Alpha-Stim® M var iedalīt divās vispārīgās kategorijās. Mikrostrāvas 
elektroterapija jeb MET ir vispārējs termins, ko lieto, lai apzīmētu zema līmeņa strāvu, 
ko izmanto sāpju kontrolei, parasti pielietojot 2 līdz 5 minūtes, izmantojot taustus 

APRAKSTS 
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vai pašlīpošus elektrodus ilgākam lietojumam. Tā atšķiras no iepriekšējiem 
transkutānas elektriskās nervu stimulācijas (TENS) veidiem ar to, ka MET tiek 
izmantots daudz mazāk strāvas, taču strāva tiek piegādāta daudz garākos impulsos. 
Ja TENS ierīces ir pastāvīgi jālieto, jo tās faktiski nerada nekādu paliekošu efektu, 
MET iedarbība ir ilgstoša un kumulatīva. Otrā kategorija, kuras pielietojumā tiek 
izmantoti ausu elektrodi smadzeņu ārstēšanai trauksmes, bezmiega, depresijas 
un/vai sāpju gadījumā, ir zināma kā kraniālā elektroterapeitiskā stimulācija jeb CES. 

Svarīgs ierīces Alpha-Stim® M līdzeklis ir elektroniskā shēma, kas darbojas, lai 
uzturētu gandrīz nemainīgu strāvas plūsmu uz elektrodiem, minimizējot ādas 
pretestības izmaiņu ietekmi. Ierīcē Alpha-Stim® M tiek nepārtraukti veikta 
pašdiagnostika, lai pārliecinātos, ka visi shēmas aspekti arvien darbojas pareizi un 
elektrodi ir pienācīgā saskarē ar ādu. Ergonomiskas un lietotājam draudzīgas 
funkcijas (piemēram, viedtausti, bloķēšana, automātiskās izslēgšanās taimeri un 
brīdinājuma signāls elektroda nokrišanas gadījumā) padara ierīces Alpha-Stim® M 
lietošanu uzticamu, ērtu, ātru un patīkamu.  
 

 
 
Elektromedicīnisko strāvu izmantošana nav jaunums. Mūsu priekšteči atzina dabā 
sastopamo elektrisko parādību terapeitisko lietderību jau krietni pirms tam, kad 
Viljams Gilberts 1600. gadā atklāja elektrību. Gan Aristotelis, gan Platons atsaucās uz 
Melno torpēdu (elektrisko raju), ko mūsu ēras 46. gadā ārsts Skriboniuss Larguss 
izrakstīja dažādu medicīnisko stāvokļu atvieglošanai — no galvassāpēm līdz 
podagrai (no galvas līdz kājām). 19. gadsimtā zobārsti ziņoja par sāpju mazināšanu, 
izmantojot sākotnējās paskarbās elektromedicīnas ierīces.  

19. gadsimta beigās elektroierīces tika plaši izmantotas sāpju pārvaldībā 
dažādu medicīnisku traucējumu novēršanai. Taču pārspīlētie apgalvojumi par agrīno 
elektrotehnoloģiju efektivitāti, ko veicināja farmācijas lobija politiskā ietekme, 
noveda pie tā, ka šis terapijas veids 20. gadsimta sākumā mediķu aprindās ieguva 
sliktu slavu. Tā rezultātā medicīnas skolās tika pārtraukta elektroterapijas mācība. 
Biofizika faktiski tika izslēgta no medicīnas prakses, atstājot ķīmiju kā galveno zinātni, 
tādējādi arī uzveļot tai atbildības nastu par visu slimību ārstēšanu. Tagad, 
21. gadsimtā, ir skaidrs, ka ķīmija kā vienīgais terapeitiskais modelis medicīnā nav 
attaisnojusi uz to liktās cerības, liekot mūsdienu medicīnā atkārtoti izvērtēt biofizikas 
potenciālu.  

Par smadzeņu elektriskās stimulācijas eksperimentiem ar zemas intensitātes 
strāvu pirmo reizi ziņoja ārsti no Francijas, Leduks (Leduc) un Rukso (Rouxeau), 

ELEKTROMEDICĪNISKĀ TERAPIJA 
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1902. gadā. Sākotnēji šo metodi dēvēja par elektromiegu, jo tika uzskatīts, ka tā spēj 
izraisīt miegu. Pētījumi par tā dēvētās kraniālās elektroterapeitiskās stimulācijas 
(CES) pielietošanu trauksmes, bezmiega, depresijas un sāpju ārstēšanai, Krievijā tika 
aizsākti 1950. gados, un ASV tie tika ieviesti 1960. gados.  
1965. gadā Dr. Ronalds Melzaks (Ronald Melzack) no Kanādas un Dr. Patriks Volls 
(Patrick Wall) no Apvienotās Karalistes publicēja rakstu, kurā izskaidroja jaunu 
visaptverošu teoriju par to, kā nervu sistēma apstrādā sāpes. Savā Vārtu kontroles 
teorijā viņi arī izskaidroja, kā elektriskā stimulācija var ietekmēt sāpju ceļu fizioloģiju. 
1967. gadā elektroierīces tika ķirurģiski implantētas, lai kontrolētu stipras sāpes 
muguras lejasdaļā. Virsmas elektriskās stimulācijas ierīces tika izmantotas kā 
ķirurģisko pretendentu skrīninga līdzeklis, lai pārbaudītu personas reakciju un 
noteiktu visefektīvāko elektroda implantācijas vietu. Drīz tika atklāts, ka arī 
elektromedicīniskā ārstēšana caur ādu (transkutānā ārstēšana) ir efektīva un to var 
izmantot sāpju mazināšanai, izvairoties no operācijas. Kopš tā laika ārstniecības 
personas ir plaši akceptējuši šīs ierīces, kas pazīstamas kā transkutānie elektriskie 
neirostimulatori (TENS), daudzu sāpju veidu kontrolēšanai.  

Visa dzīvā radība būtībā ir elektroķīmiska. Gan Visumā, gan ķermenī darbojas 
plaši elektriskie lauki. Piemēram, jau sen ir zināms, ka nervu sistēma darbojas gan ar 
elektroķīmisku, gan tīri elektrisku signālu palīdzību. Patiesībā atomu līmenī visas 
molekulas tiek saturētas kopā ar elektrisku saiti. Cilvēka un dzīvnieka bioelektrisko 
kontroles sistēmu fundamentālie zinātniskie pētījumi lika tādiem medicīnas 
zinātniekiem kā Dr. Roberts O. Bekers (Robert O. Becker) no ASV1 un Dr. Bjorns 
Nordenstrēms (Björn Nordenström) no Zviedrijas2 (kurš bija Nobela Asamblejas 
valdes priekšsēdētājs) ierosinātpilnīgi jaunas fizioloģijas teorijas, pamatojoties uz 
mūsu jaunāko izpratni par biofiziku.  

Alpha-Stim® tehnoloģija balstās uz šīm teorijām, un ir pierādīts, ka tā ir 
efektīvāka attiecīgo slimību ārstēšanā nekā lielākā daļa citu ārstēšanas metožu. 
Sākotnējais Alpha-Stim® modelis 2000, kad tas tika ieviests 1981. gadā, svēra 
40 mārciņas, un tā cena bija 5850 ASV dolāri. Ierīcē Alpha-Stim® M tiek izmantotas 
vismodernākās tehnoloģijas. Tagad vairumā gadījumu trauksmi, bezmiegu, 
depresiju un sāpes ir iespējams mazināt, pielietojot daudz mazāku strāvas stiprumu 
nekā iepriekšējās tehnoloģijās un izjust ilgstošu un kumulatīvu atvieglojumu, 
izmantojot ierīci tikai dažas minūtes katru otro dienu. Esam pārliecināti, ka jūsu jaunā 
ierīce Alpha-Stim® M, to pareizi lietojot, uzlabos jūsu dzīves kvalitāti.  

 
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.  



 15

 
 

Ādas notīrīšana  
Pirms elektrodu uzlikšanas notīriet ādu ap ārstējamo zonu. Izmantojiet maigas 
ziepes un ūdeni, spirta vai antibakteriālās salvetes un ļaujiet ādai nožūt. Zonas, uz 
kurām uzkrājušies ādas tauki vai netīrumi vai klāta kosmētika vai matu laka, rūpīgi 
jānotīra, lai nodrošinātu atbilstošu vadītspēju. Novērojiet ādas stāvokli pirms un pēc 
terapijas. Gaišai ādai var rasties kairinājums. Ja pēc ārstēšanas ir novērojams ādas 
apdegums, pārtrauciet lietošanu un uzklājiet piemērotu ādas krēmu. Kairinājumu var 
mazināt, mainot elektrodu novietojuma vietas. 

 

Sāpju novērtēšana  
Novērtējiet sāpju līmeni pirms un pēc katras procedūras. Jūsu ārstniecības persona 
var sniegt vadlīnijas, lai palīdzētu jums izdarīt ātru, vienkāršu novērtējumu. Tas var 
ietvert vienkāršu pārvietošanos pozīcijā, kas liek jums labāk apzināties sāpes, pēc 
tam atzīmējot izjusto sāpju līmeni skalā no 0 (sāpju nav) līdz 10 (maksimālas sāpes) 
katras procedūras sākumā un beigās. Kustinot skarto ķermeņa daļu tās kustību 
diapazonā un novērojot palielinātu diapazonu līdz ar samazinātu sāpju līmeni pēc 
ārstēšanas, liecina par labu progresu. Tā kā Alpha-Stim® ierīces iedarbojas ātri 
vairumam lietotāju, ir lietderīgi izmantot šos atsauces parametrus, lai noteiktu 
efektivitāti vienas ārstēšanas procedūras laikā. Ikdienas (vai pat stundu) grafika 
veidošana par sāpju atrašanās vietu un līmeņu izmaiņām skalā no 0 līdz 10 palīdzēs 
izsekot progresam un var būt noderīga, nosakot iedarbīgākās apstrādes zonas. Lai 
palīdzētu izprast šo sistēmu, tālāk sniegts sāpju līmeņu apraksts (izmantojiet nepāra 
skaitļus starpvērtību aprakstam, piem., 1. līmenis norādītu uz ļoti nelielām sāpēm, 
kas netraucē veikt ikdienas darbības).  
 

Sāpju līmenis    Apraksts  
  0 Nav sāpju. 

 2 Vieglas sāpes; izjūtamas, tikai koncentrējoties uz tām. 
Uzskatāmas par urdošām un kaitinošām, taču tikai nedaudz 
apgrūtina ikdienas aktivitātes. 

 4 Paciešamas sāpes; zināmā mērā ignorējamas. 
 6  Mokošas sāpes; būtiski ietekmē ikdienas aktivitātes.  

 8 Spēcīgas sāpes; nav iespējams koncentrēties vai darīt neko citu 
kā tikai vienkāršus uzdevumus. 

 10 Nespēju izraisošas sāpes; nav iespējams veikt ikdienas aktivitātes.  
 

Var būt noderīgi dienasgrāmatā atzīmēt arī Alpha-Stim® terapijas laikus, katras 
procedūras ilgumu, frekvences (Hz) un strāvas (µA) iestatījumus, kā arī elektrodu 
novietošanas vietas. 

ALPHA-STIM® M IZMANTOŠANA SĀPJU KONTROLEI 
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Tā kā ierīcē Alpha-Stim® M tiek izmantota tik maza strāva, daudzi lietotāji neko 
neizjūt pat pie maksimālā strāvas līmeņa. Neuztraucieties, ja nesajūtat strāvu; 
tas ir pilnīgi normāli, un jūsu spēja sajust strāvu neietekmēs ārstēšanas 
rezultātus. Ierīce Alpha-Stim® M darbojas, ja vien netiek parādīts  Shēmas 
pārbaudes simbols, norādot izmantotā kanāla numuru 1 vai 2, vai baterijas 
uzlādes līmeņa indikators neuzrāda pēdējo iedaļu. Daži lietotāji sasniedz 
maksimālu atvieglojumu tikai tad, ja izmanto ierīci Alpha-Stim® M vairākas 
stundas katru dienu vai pat visu laiku. Lai gan tas ir nepieciešams tikai retos 
gadījumos, tas arī nav kaitīgi, tāpēc varat izmantot ierīci Alpha-Stim® M ar 
pārliecību, zinot, ka jūsu rīcībā ir drošs un efektīvs rīks, un NEĻAUJIET NEKAM 
JŪS APTURĒT™. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IZMANTOJIET IERĪCI ALPHA-STIM® M AR 

PĀRLIECĪBU 

Īsa lietošanas pamācība  
 

Rūpīgi izlasiet tālāk minētos norādījumus. Pēc tam, kad 
esat vienreiz izmēģinājis(-usi) ierīci Alpha-Stim® M, 
vienkārši nospiediet barošanas pogu, novietojiet 
elektrodus vai ausu klipšu atbilstošā(-s) vietā(-s) un 
noregulējiet strāvas stiprumu komfortablā līmenī. Laika 
un frekvences parametri pēc noklusējuma ir iepriekš 
izmantotie iestatījumi, līdz tie tiek mainīti. Tas arī viss! 
Ja nepieciešams, procedūras laikā varat palielināt vai 
samazināt strāvas padevi līdz komfortablam līmenim.  
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1. Iespraudiet vadu savienotāja galu 1. vai 2. kanāla kontaktligzdā un 

iespraudiet spraudņus viedtaustos. 1. attēls. 
 
2. Pievienojiet taustu elektrodu starplikas (PEP™) taustiem, ievietojot tīru 

tausta galu PEP™ starplikā PEP™ futrālī. PEP™ ietvars jāatver ar etiķeti uz 
leju. 2. attēls.  

 

 
 

  
3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot barošanas pogu.  
 
4. Iestatiet frekvenci uz 0,5 Hz vai vēlamajā iestatījumā. Locītavu problēmu  

(piem., plecu, elkoņu, plaukstu locītavu, pirkstu, gūžu, ceļu, potīšu, kāju 
pirkstu) gadījumā 10–20 sekundes pielietojiet 100 Hz frekvenci, kam tūlīt 
seko 0,5 Hz. Izmēģiniet 1,5 Hz frekvenci, ja 0,5 Hz nav efektīvi.  

 
5. Iestatiet taimeri taustu iestatījumā. 

 
6. Iestatiet izmantotā kanāla strāvu uz 6 (600 µA). Nekavējoties samaziniet 

strāvas stiprumu, ja izjūtat diskomfortu. Lietojot uz galvas vai tās tuvumā, 
nekavējoties samaziniet strāvas stiprumu, ja rodas reibonis vai slikta dūša. 
Tas var notikt uzreiz vai vairākas minūtes pēc procedūras sākšanas. 
Samazinot strāvu, nepatīkamās sajūtas uzreiz pāries. 

MIKROSTRĀVAS ELEKTROTERAPIJA (MET) SĀPJU 

ĀRSTĒŠANAI AR VIEDTAUSTIEM 

1. attēls. 
2. attēls. 
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7. Rūpīgi piesātiniet PEP™ starplikas ar vairākiem pilieniem vadītspējīga 
šķīduma. Ja nepieciešams, veiciet to atkārtoti procedūras laikā. 3. attēls.  

 
8. Atzīmējiet sāpju līmeni visās ārstējamās 

zonās un jebkādus locītavu kustību 
ierobežojumus pirms procedūras, tās laikā 
un tās beigās. Tas palīdz veidot sāpju līmeņa 
dienasgrāmatu, kurā ar 0 tiek apzīmēta sāpju 
neesamību un ar 10 tiek apzīmēts 
visaugstākais sāpju līmenis, kāds ārstējamajā 
zonā ir bijis; tāpat arī jāatzīmē dienas laiks, 
ārstēšanas ilgums, izmantotās frekvences un 
strāvas līmeņi, kā arī visefektīvākās elektrodu 
novietošanas vietas.  

 
9. Lietojiet viedtaustus uz tīras, sausas ādas. 

Cikls tiek sākts ar 2 pīkstieniem, taustiem 
nonākot saskarē ar ādu, un tā beigās atskan 
viens pīkstiens. Turiet taustus stingri pie 
ādas visu 10 sekunžu ciklu, pirms pārvietojat tos uz nākamo apstrādes 
zonu. Lai atkārtotu apstrādi tajā pašā vietā, noņemiet taustu no ādas un 
atkal pielieciet tai. Taustu novietojuma vadlīnijas skatiet sadaļā 
Viedtaustu terapijas stratēģija. 4. attēls. 

 

 
4. attēls. 

3. attēls. 
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10. Vienmēr novietojiet viedtaustus tā, lai strāva starp tiem tiktu virzīta caur 
ārstējamo zonu. Lai noslēgtu elektrisko ķēdi, vienmēr jāizmanto divi 
viedtausti. 5. attēls.  

 

 
 

5. attēls. 
 
11. Turpiniet ārstēšanu, līdz sāpes ir pilnīgi izzudušas vai sasniegts maksimāls 

atvieglojums. Ārstētajās zonās parasti vērojams palielināts kustību 
diapazons. Dažreiz apstrādātajās ķermeņa daļās pēc sāpju pāriešanas 
jūtams stīvums vai saspringums. Laika gaitā tas pāries.  

 
12. Izslēdziet barošanas padevi.  

 
13. Izmetiet PEP™ starplikas.  

 
14. Pabeidziet ar kraniālo elektroterapeitisko stimulāciju (skat. 

norādījumus 24. lpp.). 
 

15. Atkārtojiet pēc nepieciešamības. Rezultāti parasti uzlabojas un ir 
ilgstošāki, veicot papildu procedūras. 

 
16. Uzglabājiet ierīci Alpha-Stim® M bērniem nepieejamā vietā.  
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1. Vispirms apstrādājiet zonas ārpus ārstējamās vietas (piem., visu kāju, lai 

novērstu ceļgala sāpes) vismaz 2 vietās, virzot strāvu starp taustiem caur 
ārstējamo zonu. 6.1. attēls.  

 
2. Tuviniet apstrādi ārstējamajai zonai, apstrādājot zonu ap to un caur to 

aptuveni 1 minūti, novietojot viedtaustus aptuveni 6 dažādos leņķos, taustus 
vienmēr novietojot pretējās ķermeņa pusēs (piem., no priekšpuses un 
aizmugures vai abos sānos). 6.2. attēls. 

 
3. Apstrādājiet to pašu daļu ķermeņa pretējā pusē vismaz 2 vietās (piemēram, 

otru ceļgalu, plaukstas locītavu, otru muguras pusi utt.). 6.3. attēls. 
 
4. Savienojiet abas puses, novietojot vienu taustu zem ārstējamās zonas un 

otru — tajā pašā vietā ķermeņa pretējā pusē vairākās vietās. Piemēram, 
sekojiet “līnijai” zem katra ceļgala un ap to, novietojot taustus ar intervāliem 
pa šo līniju. 6.4. attēls. Muguras sāpju gadījumā uzlieciet taustus vismaz 
3 vietās abās ķermeņa pusēs ārstējamajā līmenī un nedaudz virs un zem tā. 
Tādējādi strāva tiek vadīta caur nerviem un muguras smadzenēm.          
7. attēls.  

 
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet, mainot viedtaustu pozīcijas, taču vienmēr virziet 

strāvu starp taustiem caur apstrādājamo zonu.  
 
6. Turpiniet ārstēšanu, līdz sāpes ir pilnīgi izzudušas vai sasniegts maksimāls 

atvieglojums.  
 

 

VIEDTAUSTU TERAPIJAS A STRATĒĢIJA 
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6.1. attēls. 6.2. attēls. 

6.3. attēls. 6.4. attēls. 
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7. attēls. 
  

1 2

3 4



 23

 
 

1. Lai novērstu problēmas kaklā un rokās (piem., pirkstos, plaukstā, plaukstas 
locītavā, elkonī, plecos), savienojiet abas puses, novietojot vienu 
viedtaustu uz viena pirksta gala un otru viedtaustu — tajā pašā vietā uz 
otras rokas atbilstošā pirksta gala, 10–20 sekundes  
(t. i., vienas rokas īkšķa gals un otras rokas īkšķa gals, pēc tam 
rādītājpirksti utt., un tā visi 5 pirksti). 8. attēls. Tādu pašu stratēģiju var 
pielietot kāju pirkstiem, lai ārstētu jebkādas kāju problēmas, piemēram, 
kāju pirkstos, pēdās, potītēs un ceļgalos, bet ne gurnos. Gūžas sāpēm 
nepieciešama lokāla taustu terapija, kā aprakstīts A stratēģijā.  

 
2. Ja nepieciešams, atkārtojiet, mainot taustu pozīcijas, taču vienmēr virziet 

strāvu caur apstrādājamo zonu, novietojot viedtaustus tālāk par 
apstrādāto zonu virzienā prom no mugurkaula. 

 
3. Turpiniet ārstēšanu, līdz sāpes ir pilnīgi izzudušas vai sasniegts maksimāls 

atvieglojums. 
 

 
 

 
 
 

VIEDTAUSTU TERAPIJAS B STRATĒĢIJA 

8. attēls. 
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1. Iespraudiet vadu savienotāja galu 1. un/vai 2. kanāla kontaktligzdā un iespraudiet 
spraudni AS-Trode™ elektrodos. 1. attēls. 

 

2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot barošanas pogu.  
 

3. Ja nepieciešams, izslēdziet skaņu, nospiežot taustiņus šādā secībā: bloķēšana–
taimeris–bloķēšana. Lai aktivizētu skaņas signālus, nospiediet taustiņus tādā pašā 
secībā.  

   

4. Iestatiet frekvenci uz 0,5 Hz vai vēlamajā iestatījumā, 1,5 vai 100 Hz. 
 

5. Iestatiet taimeri uz 10, 20, 40, 60 minūtēm vai iestatījumā nepārtraukts. Tas ir 
atkarīgs no laika, kas nepieciešams, lai efektīvi pārvaldītu sāpes. Daži no faktoriem, 
kas nosaka ārstēšanas ilgumu, ir sāpju cēlonis un apmērs, vispārējais veselības 
stāvoklis un jebkāds fizisks vai psiholoģisks stress, kas varētu ietekmēt jūsu stāvokli. 
Standarta apstrādes laiks ir no 20 minūtēm līdz 1 stundai katrā AS-Trode™ 
novietojuma vietā. Apstrādes papildu laiks parasti nav nepieciešams. Smagos 
gadījumos ierīci Alpha-Stim® M var lietot nepārtraukti visu dienu mēnešiem vai pat 
gadiem ilgi, taču šāds lietojums ir nepieciešams reti. 

 

6. Iestatiet izmantotā(-o) kanāla(-u) strāvu vēlamā iestatījumā. Maksimālai sāpju 
remdēšanai izmantojiet iestatījumu 6 (600 µA); izjūtot diskomfortu, nekavējoties 
samaziniet strāvas stiprumu. Izmantojiet iestatījumu 1 (100 µA), lietojot AS-Trode™ 
elektrodus ilgāk par 1 stundu; ja nepieciešams, palieliniet strāvas stiprumu, lai 
panāktu atvieglojumu, bet samaziniet strāvu līdz zemākajam efektīvajam līmenim 
(bet ne mazāk kā 100 µA), lietojot ilgstoši. Šāda pieeja ir uzrādījusi labākus 
rezultātus, nekā saglabājot maksimālo strāvas līmeni. 

 

7. Ja vēlaties fiksēt iestatījumu, divreiz nospiediet bloķēšanas pogu. Ja vēlaties 
atbloķēt un mainīt iestatījumu, atkal divreiz nospiediet bloķēšanas pogu. 

 

8. Atzīmējiet sāpju līmeni visās ārstējamās zonās un jebkādus locītavu kustību 
ierobežojumus pirms procedūras, tās laikā un pēc tās. Tas palīdz veidot sāpju 
līmeņa dienasgrāmatu, kurā ar 0 tiek apzīmēta sāpju neesamību un ar 10 tiek 
apzīmēts visaugstākais sāpju līmenis, kāds ārstējamajā zonā bijis; tāpat arī jāatzīmē 
dienas laiks, ārstēšanas ilgums, izmantotās frekvences un strāvas līmeņi, kā arī 
visefektīvākās AS-Trode™ novietošanas vietas.  

  

9. Noplēsiet pašlīpošos AS-Trode™ elektrodus no aizsargpamatnes. Pēc lietošanas 
saglabājiet pamatni AS-Trode™ elektrodu uzglabāšanai. 9. attēls. Ja līmviela izžūst 
un elektrodi labi nepielīp, varat tos samitrināt ar dažiem pilieniem vadītspējīgā 
šķīduma un viegli berzēt elektrodus ar pirkstu, lai šķīdums nokļūtu elektrodu gelā. 
Uzmanieties, jo pārāk liels daudzums vadītspējīgā šķīduma piesātinās AS-Trode™ 
elektrodus, samazinot to spēju pielipt ādai.  

SĀPJU ĀRSTĒŠANA AR AS-TRODE™ ELEKTRODIEM
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9. attēls. 
 

10. Lietojiet AS-Trode™ elektrodus uz tīras, sausas ādas. Vienmēr novietojiet AS-
Trode™ elektrodus tā, lai strāva starp tiem tiktu virzīta caur ārstējamo zonu. Lai 
pabeigtu elektrisko shēmu, vienmēr jāizmanto divi AS-Trode™ elektrodi. 
10. attēls. 

 
11. Pārvietojiet AS-Trode™ elektrodus pēc 

nepieciešamības, lai iegūtu vislabākos 
rezultātus. 

 
12. Turpiniet ārstēšanu, līdz sāpes ir pilnīgi 

izzudušas vai sasniegts maksimāls 
atvieglojums. Ārstētajās zonās parasti 
vērojams palielināts kustību diapazons. 
Dažreiz ķermeņa daļās pēc sāpju 
pāriešanas jūtams stīvums vai 
saspringums, taču pēc neilga laika tas 
pāries. 

 
13. Ievietojiet AS-Trode™ elektrodus somā 

un aiztaisiet to. Izmetiet un nomainiet elektrodus, kad līmviela ir sadalījusies vai 
nodilusi līdz vadītspējīgajai pamatnei. Izmantojiet tikai EPI AS-Trode™ zīmola 
sudraba elektrodus, kas pieejami pie pilnvarotā Alpha-Stim® izplatītāja. Daudzi 
elektrodi ir daudz mazāk vadītspējīgi un neļauj Alpha-Stim® strāvai pārvarēt ādas 
elektrisko pretestību.  

 
14. Pabeidziet ar kraniālo elektroterapeitisko stimulāciju (skat. norādījumus  

nākamajā lapā). 
 
15. Atkārtojiet pēc nepieciešamības. Rezultāti parasti uzlabojas un ir ilgstošāki,  

veicot papildu procedūras. 
 

16. Uzglabājiet ierīci Alpha-Stim® M bērniem nepieejamā vietā.  

10. attēls. 
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1. Notīriet ausu ļipiņas ar maigām ziepēm un ūdeni, spirta vai antibakteriālām 

salvetēm un ļaujiet ādai nožūt. Zonas, uz kurām uzkrājušies ādas tauki vai 
netīrumi vai klāta kosmētika vai matu laka, rūpīgi jānotīra, lai nodrošinātu 
atbilstošu vadītspēju. Novērojiet ādas stāvokli pirms un pēc ārstēšanas. Gaišai 
ādai var rasties kairinājums. Ja pēc ārstēšanas ir novērojams ādas apdegums, 
pārtrauciet lietošanu un uzklājiet piemērotu ādas krēmu. Kairinājumu var 
mazināt, mainot ausu klipšu atrašanās vietu uz auss ļipiņas. 

2. Iespraudiet ausu klipšu vadu savienotāja galu 1. vai 2. kanāla kontaktligzdā.  
3. Noņemiet un izmetiet vecās ausu elektrodu starplikas (EEP™), ja tādas ir. 

Noņemiet līmes atliekas, notīriet un nožāvējiet ausu klipšus un pievienojiet 
4 jaunas EEP™ starplikas. Ņemiet vērā, ka EEP™ ietvars jāatver ar etiķeti uz 
leju. 

4. Rūpīgi piesātiniet 4 jaunas ausu elektrodu starplikas (EEP™) ar vairākiem 
pilieniem vadītspējīga šķīduma, tām atrodoties uz ausu elektrodiem. 

5. Ieslēdziet ierīci, nospiežot barošanas pogu.  
6. Ja nepieciešams, izslēdziet skaņu, nospiežot taustiņus šādā secībā: 

bloķēšana–taimeris–bloķēšana. Lai aktivizētu skaņas signālus, vēlreiz 
nospiediet to pašu taustiņu secību.  

7. Iestatiet frekvenci uz 0,5 Hz. 
8. Iestatiet taimeri. 20 minūtes parasti ir 

pietiekami ilgs laiks, ja strāva ir iestatīta 
uz vismaz 250 µA. Ja strāvas stiprums ir 
200 µA vai mazāks, ieteicamais laiks ir 
no 40 minūtēm līdz 1 stundai.  

9. Saspiediet ausu klipšus un piestipriniet 
tos pa vienam katrai auss ļipiņai. 
11. attēls. 

 

KRANIĀLĀ ELEKTROTERAPEITISKĀ STIMULĀCIJA 

(CES) AR AUSU ELEKTRODIEM TRAUKSMES, 
BEZMIEGA, DEPRESIJAS UN/VAI SĀPJU ĀRSTĒŠANAI 

11. attēls. 
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10. Ieslēdzot ierīci Alpha-Stim® M, strāvas stiprums pēc noklusējuma ir 1 
(100 µA). Lēnām palieliniet strāvas stiprumu (6 ir augstākais iestatījums), līdz 
sajūtat vieglu reiboni (līdzīgu šūpošanās sajūtai, esot laivā), tad nekavējoties 
samaziniet strāvas stiprumu, līdz reibonis pāriet. Nekavējoties samaziniet 
strāvas stiprumu arī tad, ja parastā pieskāriena sajūta uz auss ļipiņām rada 
diskomfortu. Personām, kurām anamnēzē ir reibonis, piemēram, šūpes kaite, 
ārstēšana jāveic, strāvas stiprumu iestatot zem sensorās uztveres sliekšņa uz 1 
(100 µA), vienu stundu vai ilgāk, lai novērstu reiboni pēc ārstēšanas. 
Pieļaujamais strāvas līmenis tiek noteikts pēc subjektīvas reiboņa sajūtas, kam 
vajadzētu izzust uzreiz pēc strāvas samazināšanas. Strāvas stiprumam vienmēr 
jābūt nedaudz mazākam par reiboni izraisošo līmeni. 

11. Ja vēlaties fiksēt iestatījumu, divreiz nospiediet bloķēšanas pogu. Ja vēlaties 
atbloķēt un mainīt iestatījumus, atkal divreiz nospiediet bloķēšanas pogu. 

12. Ja iespējams, procedūras laikā atslābinieties. Vislabāk ir mierīgi sēdēt vai 
apgulties, lai gan procedūras laikā var arī lasīt, strādāt pie galda vai skatīties 
televīzijas pārraides. Procedūras laikā nemēģiniet vadīt transportlīdzekli vai 
rīkoties ar bīstamiem instrumentiem vai mehānismiem.  

13. Laiknoteiktā cikla beigās barošana tiks automātiski izslēgta.  
14. Vienmēr pabeidziet CES procedūru. Kad laiknoteiktā procedūra beidzas un 

joprojām jūtama “smaguma” sajūta, atsāciet ārstēšanu vismaz 2 minūtes pēc 
tam, kad smaguma sajūta ir pārgājusi un ir radusies viegluma sajūta. Pretējā 
gadījumā var rasties dezorientācija, kas var ilgt vairākas stundas vai dienas. 
Daži lietotāji gūst vislielāko labumu no vairāku stundu ārstēšanas vienā sesijā.  

15. Noņemiet un izmetiet EEP™ starplikas. Notīriet un nožāvējiet ausu klipšus un, 
ja vēlaties, nomainiet 4 EEP™ starplikas nākamajai procedūrai. EEP™ ietvars 
jāatver ar etiķeti uz leju. 

16. Uzglabājiet ierīci Alpha-Stim® M bērniem nepieejamā vietā.  
17. CES var pielietot tik bieži, cik nepieciešams, taču lielākajai daļai personu 

ārstēšanu vislabāk veikt no vienas reizes dienā līdz divām reizēm nedēļā. 
Rezultāti parasti uzlabojas un ir ilgstošāki, veicot papildu procedūras.  
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Lai gan ierīce Alpha-Stim® M, to pareizi lietojot, ir ļoti efektīva 9 no 
10 lietotājiem, tomēr tā nebūs piemērota visiem. Ja sāpes netiek manāmi 
remdētas pēc vairāku viedtaustu novietojumu izmēģināšanas, apstrādājiet 
primāro sāpju zonu 60 minūtes vai ilgāk ar AS-Trode™ elektrodiem, izvēloties 
zemāku strāvas iestatījumu 1–2 (100-200 µA). Ja nepieciešams, to var lietot visu 
dienu. Dažiem lietotājiem 1,5 Hz var sniegt labākus rezultātus, ja 0,5 Hz 
neiedarbojas, taču tā notiek retos gadījumos. Lai sasniegtu rezultātus, var arī 
būt nepieciešams ārstēt visas sāpju zonas ķermenī. Ja ierīce Alpha-Stim® M 
nedarbojas labi, sazinieties ar savu ārstniecības personu, vietējo pilnvaroto 
Alpha-Stim® pārstāvi vai uzņēmumu EPI, lai saņemtu tehnisko atbalstu.  

Sāpju kontrole un trauksmes mazināšanās parasti rodas vienas ārstēšanas 
laikā, bet var rasties stundas pēcārstēšanas.  

Bezmiegs parasti mazinās jau pēc pirmās procedūras, taču ārstēšanai var 
arī būt nepieciešamas 3 nedēļas. Lielākā daļa cilvēku ierīci var lietot pirms 
gulētiešanas un pamostoties naktī. Tomēr citi pamana, ka 20–60 minūšu  
Alpha-Stim® CES procedūras labāk veikt vismaz 3 stundas pirms gulētiešanas, 
jo tās var ietekmēt miegu. Ierīci var lietot arī no rīta, lai veicinātu labāku miegu 
naktī. 

Lai panāktu nozīmīgus uzlabojumus depresijas gadījumā, parasti 
nepieciešamas ikdienas procedūras 3 nedēļu garumā vai ilgāk, taču var paiet arī 
ievērojami ilgāks laiks. Panākot kontroli pār situāciju, parasti pietiek ar ierīces 
Alpha-Stim® lietošanu 2–3 reizes nedēļā vai retāk, lai saglabātu labus rezultātus.  

Pēc procedūrām parasti nav nekādu fizisku ierobežojumu, tādēļ lielākā daļa 
lietotāju uzreiz var atsākt ikdienas aktivitātes. Dažiem lietotājiem procedūras var 
ietekmēt spēju veikt potenciāli bīstamus uzdevumus, piemēram, darbināt 
mehānisko transportlīdzekli vai smago tehniku, līdz pat vairākām stundām pēc 
ārstēšanas.  

Šobrīd ir vairāk nekā 150 pētījumu par kraniālās elektroterapeitiskās 
stimulācija izmantošanu cilvēkiem un vairāk nekā 30 pētījumi par tās 
izmantošanu dzīvniekiem. Nav ziņots par nozīmīgām ilgstošām -
blakusparādībām. Retos gadījumos var rasties galvassāpes, diskomforts, ādas 
kairinājums zem elektrodiem vai reibonis. Ja rodas smaguma sajūta, turpiniet 
ārstēšanu vismaz 2 minūtes pēc tam, kad ir iestājusies viegluma sajūta. Tās visas 
ir vieglas un pārejošas reakcijas.  

SAGAIDĀMĀ IEDARBĪBA 
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Uzņēmumam EPI ir ISO sertifikācija 
Electromedical Products International, Inc. ir Starptautiskās Standartizācijas 
organizācijas (ISO) sertificēts uzņēmums. ISO ir starptautiska organizācija, kas 
sadarbojas ar aptuveni 140 valstīm un Apvienoto Nāciju Organizāciju, lai 
uzturētu tehnoloģiju lietojuma standartus globālajā rūpniecībā. Prasības 
medicīnas ierīču nozarei ir saistītas ar konstrukcijas kontroli, riska pārvaldību, 
vides aizsardzības prasībām, īpašiem procesiem (piem., programmatūras 
validēšana), izsekojamību, ierakstu saglabāšanu un regulējoša rakstura 
prasībām, piemēram, modrību.  
 
Elektromagnētiskie traucējumi 
Šo aprīkojumu ir neatkarīgi pārbaudījušas pieaicinātas aģentūras, un ir 
konstatēts, ka tas atbilst Comité International Spécial des Perturbations 
Radioélectriques (CISPR) ierobežojumiem. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai 
nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvošanai 
paredzētā vai klīniskā vidē. Tomēr joprojām pastāv iespēja, ka noteiktā vidē 
traucējumi var rasties. Ja rodas traucējumi, palieliniet attālumu starp šo ierīci un 
aprīkojumu, ar ko tas mijiedarbojas. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar 
uzņēmumu Electromedical Products International, Inc.  
 
Paziņojums Eiropai par CE atbilstību 
Alpha-Stim® M ir IIa klases BF tipa medicīnas ierīce. To ir neatkarīgi 
pārbaudījušas pieaicinātas aģentūras, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem 
medicīnas iekārtu drošības un elektromagnētiskās atbilstības standartiem.  
 
Indikācijas 
Alpha-Stim® M ir precīzijas medicīniskā ierīce, ko izmanto kraniālajā 
terapeitiskajā stimulācijā trauksmes, bezmiega, depresijas, sāpju ārstēšanai UN 
transkutāna elektriskā nervu stimulācijā akūtu, hronisku un pēctraumu sāpju 
pārvaldībai. Tā ir efektīva ierīce trauksmes, bezmiega, depresijas un sāpju 
ārstēšanai, izmantojot ausu elektrodus, taustus un AS-Trode™elektrodus. 

INFORMĀCIJA PAR TERAPIJAS PARAKSTĪŠANU 



 30

Daudzos gadījumos tā ir vienīgā nepieciešamā ārstēšanas metode. Efektīvi sāpju 
pārvaldības rezultāti ir sasniegti stimulācijas laikā un/vai pēc tās, veicot skarto 
ķermeņa daļu apstrādi, blakus esošo zonu apstrādi, kā arī apstrādājot zonas, kas 
atrodas tālu no sāpju skartajām vietām. Tāpat kā jebkuras terapijas gadījumā, 
ne visiem lietotājiem būs vērojama ierīces Alpha-Stim® M iedarbība. 
Efektivitātes pakāpe atšķirsies atkarībā no ārstējamās problēmas, personas 
vispārējā veselības stāvokļa un ārstēšanas metodes. Lai novērotu ievērojamu 
simptomu mazināšanos, var būt nepieciešams pat mēnesi ilgs izmēģinājumu 
laiks. 
 
Brīdinājumi 
- Ierīce Alpha-Stim® M var ietekmēt implantēto pieprasījuma tipa 

elektrokardiostimulatoru un implantēto defibrilatoru darbību.  
- Neveiciet stimulāciju tieši uz acīm un nepiespiediet taustus miega artērijas 

sinusam (uz kakla pie balsenes). Elektrodu lietošana krūškurvja tuvumā var 
palielināt sirds fibrilācijas risku. 

- Pacienta vienlaicīga pievienošana augstfrekvences ķirurģiskajam 
aprīkojumam un stimulatoram rada iespējamu apdraudējumu un var izraisīt 
apdegumus un stimulatora bojājumus. 

- Lietošana īsviļņu vai mikroviļņu terapijas medicīniskā aprīkojuma tiešā 
tuvumā (piemēram, 1 m attālumā) var izraisīt stimulatora jaudas 
nestabilitāti. 

- Ierīces Alfa-Stim® vai tās piederumu modificēšana nav atļauta, jo tas var 
izraisīt traumas. 

- Sīkas detaļas, uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā, izvairieties no 
ieelpošanas vai norīšanas. 

- Nepieļaujiet ierīces Alpha-Stim® tiešu saskari ar pūkām, putekļiem, gaismu  
(tostarp saules gaismu). 

- Tikai ārējai lietošanai. Neļaujiet bērniem lietot vai rīkoties ar šo ierīci bez 
pieaugušo uzraudzības. 

- Ārstēšanas laikā un atsevišķos gadījumos vairākas stundas pēc ārstēšanas 
nedarbiniet potenciāli bīstamus mehānismus vai transportlīdzekļus. 
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- Nekādā gadījumā nepievienojiet novadījuma vadus sienas kontaktrozetēm vai 
elektrolīnijas vadu kontaktrozetēm. Pretējā gadījumā var rasties spēcīgs šoks 
vai apdegumi neatkarīgi no tā, vai novadījuma vadi ir pievienoti stimulatoram. 

- Paziņojums par piesardzības pasākumiem Amerikas Savienotajām Valstīm: 
Saskaņā ar Federālo likumu (tikai ASV) šo ierīci drīkst pārdot tikai licencētai 
ārstniecības personai vai pēc licencētas ārstniecības personas pasūtījuma. 
Ārpus ASV šī ierīce visā pasaulē ir pieejama bez ārsta receptes, taču sarežģītu 
un nereaģējošu problēmu gadījumā vai lietojot to kopā ar medikamentiem 
vai citu terapeitisku iejaukšanos, ieteicams konsultēties ar kvalificētu 
ārstniecības personu.  

Kontrindikācijas 
Ieteicams ievērot piesardzību gadījumos, kad netiek izmantoti citi pretsāpju 
līdzekļi, piemēram, lai saglabātu sāpju labvēlīgos aspektus diagnozes 
noteikšanai, vai gadījumos, kad personas var pārmērīgi izmantot sāpju 
kontrolētās zonas. Stimulācijas drošība grūtniecības laikā nav noteikta. 
 
Blakusparādības 
Blakusparādības parasti ir vieglas un pārejošas:  
- reibonis; 
- ādas kairinājums / elektrodu izraisīti apdegumi;  
- galvassāpes.   
 

Nevēlamās blakusparādības, kas apkopotas no datiem par aptuveni 
8792 pacientiem, kas piedalījās 144 kontrolētos pētījumos, atklātos klīniskajos 
pētījumos un nekontrolētos apstākļos, kā arī no ārstu aptaujām un ir pamatoti 
saistītas ar CES lietojumu, ir šādas: reibonis (6 gadījumi, 0,07 %), ādas 
kairinājums / elektrodu izraisīti apdegumi (6 gadījumi, 0,07 %) un galvassāpes 
(9 gadījumi, 0,10 %). Ilgstoša CES terapija ar strāvas stiprumu, kas pārsniedz 
nepieciešamo, var izraisīt reiboni vai sliktu dūšu, kas var ilgt vairākas stundas vai 
dienas. Terapija tieši pirms gulētiešanas var izraisīt miega traucējumus. Var 
rasties paradoksālas reakcijas, piemēram, paaugstināta trauksme un miega 
traucējumi, bet tās rodas reti.        

Ja, lietojot ierīci Alpha-Stim® M viena mēneša laikā neizdodas uzsākt 
trauksmes, bezmiega, depresijas vai sāpju kontroli, konsultējieties ar savu 
ārstniecības personu, pilnvarotu Alpha-Stim® pārstāvi vai uzņēmumu EPI. 
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Elektriskie dati  
Baterijas 2 AA 1,5 voltu baterijas (iekļautas komplektācijā). 

Nomainietar vienreizlietojamām baterijām. Neizmantojiet 
atkārtoti uzlādējamas baterijas. Likvidējiet baterijas drošā 
veidā saskaņā ar vietējās valdības noteikumiem.  

Taimeris 10 sekunžu cikla viedtausts, aktivizēts saskarē ar ādu, 10, 
20, 40, 60 minūšu laika atskaites taimeri un nepārtraukts 
patērētā laika taimeris. 

Strāva 0 līdz 600 mikroampēri (µA), +/- 5 %, regulējama ar 50 µA 
soli. Pie 1 KΩ slodzes maksimālā izejas strāva ir 630 µA 
(viļņa formas amplitūda ir 630 mV) un minimālā izejas 
strāva ir 570 µA (viļņa formas amplitūda ir 570 mV). 

Frekvence  0,5, 1,5 vai 100 Hz (impulsi sekundē) apvienojumā ar 
konstantu 0,4 Hz. Vidējais impulsu atkārtošanās biežums 
ir 0,8 Hz pie visbiežāk izmantotā iestatījumu 0,5 Hz. 

Impulsu platumi Svārstās starp 0,25, 0,5, 0,75 un 1 sekundi pie 0,5 Hz.  
Impulsa lādiņš Pie 600 µA un 0,5 Hz impulsa lādiņš svārstās starp 150, 

300, 450 un 600 mikrokuloniem (µC). Ik pēc 10 sekundēm 
kopējais lādiņš ir 1,5 milikuloni (mC) katrā virzienā. 

Viļņa forma  Pilnās pretestības diapazons, kurā saglabājas viļņa formas 
parametri, ir no 100 Ω līdz 10 KΩ. Viļņa forma sastāv no 
bipolāriem asimetriskiem taisnstūrveida viļņiem 50 % 
darba ciklā, kas periodiski atkārtojas. Pie 0,5 Hz tas 
atkārtojas ar 10 sekunžu intervāliem. Viļņa forma ir 
līdzsvarota, lai sasniegtu 0 neto strāvu abos virzienos  
(skat. attēlu). 

 
Ierīces izmēri   
Augstums  11,0 cm  
Platums     7,2 cm  
Dziļums  2,1 cm bez jostas skavas  
Svars  152 g ar baterijām 

  

TEHNISKIE DATI 
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Viļņa formas parametri 
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Alfa-Stim® M izvades viļņa formas parametri (slodzes pretestība = 1000 Ω) 
Alfa-Stim® viļņa forma

Vienuma parametri 0,5 Hz 1,5 Hz 100 Hz
1. Vidējais impulsu atkārtošanās 

biežums (impulsi sekundē) 0.8 1.8 100 
2. Impulsa platums (sekundes) 0.25 0.083 0..005
 0.5 0.167
 0.75 0.25
 1 0.333
3. Impulsa lādiņš pie 600 µA (µC) 150 49.8 3 
 300 100.2
 450 150
 600 199.8
4. Periods (sekundes) 10 10 2.5
5. Kopējais lādiņš periodā katrā 

virzienā pie 600 µA (mC) 1.5 1.5 0.375 
6. Darba cikls (%) 50 50 50
7. Neto strāva katrā virzienā 0 0 0

8. Izejas strāva 
0 līdz 600 µA, 
regulējama 

ar 50 µA soli

0 līdz 600 µA, 
regulējama  

ar 50 µA soli

0 līdz 600 µA, 
regulējama 

ar 50 µA soli
 

 
 
Uzglabāšana 
Galalietotāji var izņemt baterijas, uzglabājot ierīci Alpha-Stim® ilgāk par vienu 
mēnesi. Ierīces Alpha-Stim® M uzglabāšanai un transportēšanai izmantojiet futrāli. 
Ierīces Alpha-Stim® M un tās piederumu uzglabāšanas temperatūras diapazons ir no  
-22  C līdz +55  C (no -7  F līdz +131  F) un lietošanas temperatūras diapazons ir no 
5  C līdz 40  C (no 41  F līdz 104  F) ar relatīvo mitrumu līdz 90 % un atmosfēras 
spiedienu no 912 līdz 1115 hPa.  
 
Tīrīšana 
Tīriet ierīci Alpha-Stim® M, viegli noslaukot korpusa un ekrāna virsmas ar mitru 
drānu, ja tās ir netīras. Ja nepieciešams, izmantojiet maigas ziepes un ūdeni. 
Izmantojot citus tīrīšanas šķīdumus, var tikt sabojāts ierīces korpuss un ekrāns. 
Nekādā gadījumā nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz korpusa un ekrāna. Starp 
procedūrām taustu elektrodu starplikas (PEP™) un ausu elektrodu starplikas (EEP™) 
var noņemt, un viedtaustu un ausu elektrodu tīrīšanai var izmantot 70 % 
izopropilspirtu. Pirms nākamās procedūras viedtaustu un ausu elektrodiem 
jāpiestiprina jaunas PEP™ un EEP™ starplikas. 

UZGLABĀŠANA UN TĪRĪŠANA 
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Problēma    Iespējamie risinājumi 
Strāva nav jūtama. 
Piezīme. Dažiem cilvēkiem, 
īpaši, izmantojot taustus, 
tas ir normāli. 

Palieliniet strāvu vai samitriniet elektrodus 
vairāk ar vadītspējīgo šķīdumu. 

Nav rezultātu. 1. Mainiet elektrodu atrašanās vietas.
2. Ārstējiet visas citas sāpju zonas. 
3. Ja 0,5 Hz nav efektīvi, izmēģiniet 1,5 Hz vai 

100 Hz.  
4. Veiciet ārstēšanu biežāk vai ilgāk ar zemāku 

strāvas stiprumu. 
5. Dažiem lietotājiem nepieciešama līdz 

3 nedēļas ilga vai ilgāka ārstēšana, līdz ir 
manāma iedarbība. 

6. Konsultējieties ar savu ārstniecības personu, 
pilnvarotu Alpha-Stim® izplatītāju vai 
uzņēmumu EPI.

Elektrodi labi neturas. 1. Samitriniet AS-Trode™ elektrodus ar dažiem 
pilieniem vadītspējīga šķīduma; nomainiet 
tos, ja tie joprojām labi neturas. 

2. Pievienojiet EEP™ starplikas tīrai, sausai 
virsmai.

Pa viedtaustiem netiek 
vadīta strāva. 

1. Izmantojiet vadītspējīgu šķīdumu.
2. Izmēģiniet citu pievada stiepli, lai noteiktu, 

vai tā nav saplīsusi. 

Parādās  simbols. 1. Pārliecinieties, ka elektrodi ir ciešā saskarē 
ar ādu.  

2. Pārliecinieties, ka visi spraudņa/ 
kontaktligzdas savienojumi ir stingri 
nofiksēti. 

3. Samitriniet PEP™ vai EEP™ starplikas vairāk 
ar vadītspējīgo šķīdumu. 

4. Nomainiet baterijas, ja to uzlādes līmenis  
ir zems.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 
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Lietotājs nevar veikt Alpha-Stim® M apkopi.  

Lai ierīcei tiktu veikta apkope, vispirms sazinieties ar pilnvarotu  
Alpha-Stim® izplatītāju vai uzņēmumu Electromedical Products International, 
Inc., lai saņemtu konsultāciju vai iegūtu Materiālu atpakaļnosūtīšanas 
pilnvarojuma numuru (Return Material Authorization number — RMA). Ja 
nepieciešams, nosūtiet ierīci kopā ar visiem piederumiem, iepakojot tos 
oriģinālajā iepakojumā, ja tas ir pieejams, uz kādu no tālāk norādītajām adresēm.  
 

Amerikas Savienotajās Valstīs:
Electromedical Products International, Inc. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067 

ASV 

Eiropā:
Electromedical Products International, Inc. 

p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
NĪDERLANDE

Āzijā:
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 

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

Kwai Chung, Honkonga 
 
Nosūtiet to apdrošinātu, ar sūtījuma priekšapmaksu un pievienojiet rēķina 
kopiju, kā arī problēmas aprakstu. Lūdzu, neaizmirstiet norādīt savu 
atpakaļadresi, tostarp valsti, kā arī tālruņa numuru, faksa numuru, ja tāds ir, un 
e-pasta adresi.  
 

 
 
Ierīces pārstrāde un likvidēšana  
Šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. 

Saskaņā ar likumu ikvienam patērētājam jālikvidē elektriskās vai 
elektroniskās iekārtas, neatkarīgi no tā, vai tās satur vai nesatur bīstamas vielas*, 
to savākšanas punktā savā pilsētā vai mazumtirdzniecības veikalā, lai tās varētu 
likvidēt videi draudzīgā veidā bez baterijām.  
 

* Svins ir vienīgā baterijās esošā bīstamā viela. 

APKOPE 

PIEZĪMES PAR LIKVIDĒŠANU 
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Bateriju pārstrāde un likvidēšana 
Galalietotāji var izņemt baterijas pirms iekārtas likvidēšanas.  
Neizmetiet izlietotās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem, bet 
likvidējiet tās kā speciālos atkritumus vai nododiet specializētā 
bateriju savākšanas punktā. Galalietotāji var sazināties ar vietējo 
pārvaldi vai piegādātāju, lai saņemtu informāciju par bateriju 

likvidēšanu. Ja vēlaties uzzināt, kā pārstrādāt baterijas, informācija par šo tēmu 
vislabāk ir iegūt, apmeklējot tīmekļa lapas, kurās sniegta jūsu valstij specifiska 
informācija. 
 

 
 
Lai gan uzņēmums Electromedical Products International, Inc. (“EPI”) uzskata, ka 
ierīce Alpha-Stim® M (“Izstrādājums”) parasti efektīvi mazina trauksmi, 
bezmiegu, depresiju un sāpes, veselības aprūpe nav eksaktā zinātne, un 
individuālie rezultāti būs atšķirīgi. Tādēļ uzņēmums EPI negarantē savu 
Izstrādājumu efektivitāti konkrētai personai.  

Uzņēmums Electromedical Products International, Inc. garantē sākotnējam 
pircējam (un nevienai citai personai), ka jaunām ierīcēm Alpha-Stim® M nebūs 
ražošanas un materiālu defektu normālas lietošanas apstākļos 5 gadu laikā kopš 
sākotnējā iegādes datuma; šī garantija neattiecas uz piederumiem. Lai 
apstiprinātu garantiju, ir jāveic garantijas reģistrācija.  Garantijas reģistrāciju var 
veikt tiešsaistē, apmeklējot vietni www.alpha-stim.com/product-registration. 
Garantija neattiecas uz tādiem piederumiem kā baterijas, novadījuma vadi un 
elektrodi, un tie tiek pārdoti tādi, “kā ir”, jo tos var viegli sabojāt pirms lietošanas 
vai tās laikā.  

Garantijas laikā uzņēmuma EPI vienīgais pienākums ir pēc saviem ieskatiem 
nomainīt vai salabot ierīci Alpha-Stim® M bez maksas. Lai izmantotu šo 
garantiju, pircējam vispirms ir jāsazinās ar EPI pa tālruni, pastu, faksu vai e-pastu, 
lai iegūtu Materiālu atpakaļnosūtīšanas pilnvarojuma numuru (Return Material 
Authorization number — RMA). Lai pierādītu, ka uz Izstrādājumu joprojām 
attiecas garantija, pircējam jābūt saglabātai rēķina oriģinālajai kopijai un jābūt 
veiktam garantijas reģistrācijas procesam. Pēc tam var veikt pilnvaroto 
atpakaļnosūtīšanu, nosūtot Izstrādājumu uzņēmumam EPI drošā iepakojumā ar 
kravas un apdrošināšanas priekšapmaksu. Uzņēmums EPI nebūs atbildīgs par 

5 GADU IEROBEŽOTĀ GARANTIJA 
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bojājumiem, kas radušies nepareiza iepakojuma vai nosūtīšanas dēļ. Ja EPI 
konstatēs defektu, uz kuru attiecas šī garantija, salabotais vai nomainītais 
Izstrādājums tiks nosūtīts atpakaļ un nosūtīšanas un apdrošināšanas 
priekšapmaksa tiks veikta iespējami drīzā laikā. Ja uzņēmums EPI pēc saviem 
ieskatiem konstatēs, ka Izstrādājumam nav ražošanas vai materiālu defektu, EPI 
nosūtīs atpakaļ Izstrādājumu un izrakstīs rēķinu, lai segtu atpakaļsūtījuma un 
apdrošināšanas izmaksas.  

Šī garantija nekavējoties zaudē spēku, ja Izstrādājums ir ticis nepareizi 
izmantots, tam nodarīti nejauši bojājumi, bojājumi radušies transportēšanas 
laikā, nolaidības vai dabas spēku dēļ, bojājumi radušies lietošanas instrukciju 
neievērošanas dēļ, pārveides vai demontāžas dēļ, ko veicis kāds cits, izņemot 
EPI.  

Uzņēmums Electromedical Products International, Inc. nav atbildīgs par 
jebkādiem tiešiem, netiešiem, tīšiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, 
zaudētu peļņu vai medicīniskiem izdevumiem, kas radušies Izstrādājuma 
defektu, kļūmju, nepareizas darbības vai citu iemeslu dēļ, neatkarīgi no tā, kādā 
veidā pret EPI var tikt celta juridiska vai taisnīga prasība (piemēram, līgums, 
nolaidība vai citādi). EPI atbildība par jebkuru ar Izstrādājumu saistītu prasību 
nekādā gadījumā nepārsniedz Izstrādājuma pirkuma cenu. 
 

Lai iegūtu papildinformāciju un skatītu informatīvus  
videomateriālus, apmeklējiet vietni alpha-stim.com/how-to-use-M 



 

 

 

PIEZĪMES 



 

 

PIEZĪMES 



 

  



 

 

 

Electromedical Products International, Inc.  
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 ASV 
Bezmaksas: 1-800-367-7246   
Tālr.: (940) 328-0788 Fakss: (940) 328-0888 
E-pasts: info@epii.com 
Tīmekļa vietne: www.alpha-stim.com 
 
 
 
 
 

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

Pilnvarotais pārstāvis: 
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332, 
38033 Grenoble Cedex 2 - Francija 
Tālr.: +33 (0)4 76 86 43 22 
Fakss: +33 (0)4 76 17 19 82 
E-pasts: info@medimark-europe.com 
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